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Suomalaisessa yhteiskunnassa taloudellinen, sosiaalinen ja koulutuksellinen eriarvoisuus pe-

riytyy. Perheen sosioekonominen asema on yhteydessä jälkikasvun koulumenestykseen ja myö-

hempään elämänkulkuun. Näin ollen koulu ei voi täyttää laissa määrättyjä tasa-arvon, yhden-

vertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäviään tarjoamalla ainoastaan mahdollisuuksien 

tasa-arvoa. Oppilaat eivät aloita koulupolkuaan tasaveroisesta asemasta. Peruskouluissa tarvi-

taan enemmän ymmärrystä eriarvoisuuteen vaikuttavista mekanismeista. Kasvatustieteessä tu-

lee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ylisukupolvisten taakkojen ja ACE-kokemusten tut-

kimiseen.  

Posthumanistisen ja uusmaterialistisen käänteen myötä sukupolvelta toiselle periytyviä teki-

jöitä on tarkasteltu yhä enenevässä määrin ylisukupolvisten taakkojen näkökulmasta. Ylisuku-

polviset taakat syntyvät, kun aiempi sukupolvi on kohdannut niin vaikeita kokemuksia, ettei 

niitä kyetä käsittelemään. Nämä taakat siirtyvät sukupolvien ketjussa osin sanattomasti ja tie-

dostamattomasti. Niillä on kyky nousta yhä uudelleen pintaan affekteina ja määrittää niitä mu-

kanaan kantavien elämänkulkua. ACE-kokemuksia eli lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuk-

sia on puolestaan maailmalla tutkittu lähinnä niiden pitkittäisvaikutusten näkökulmasta. Niiden 

on todettu olevan yhteydessä useisiin aikuisuudessa ilmeneviin terveyden ja hyvinvoinnin on-

gelmiin. ACE-kokemuksiin kuuluvat lapseen kohdistunut väkivalta ja kaltoinkohtelu sekä per-

heen monimuotoiset ongelmat. Suomessa aihepiirin tutkimus on vasta aluillaan.  

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia ylisukupolvisia taakkoja osallistujat kantoivat 

mukanaan sekä millaisia olivat näiden taakkojen, ACE-kokemusten ja koulumuistojen yhteen-

kietoumat. Lisäksi tehtävänä oli korostaa toivon näkökulmaa selvittämällä, millaiset tekijät toi-

vat osallistujille turvaa ja kannattelua. Tätä työtä ovat ohjanneet feministiset posthumanistiset 

ja uusmaterialistiset filosofiat. Tutkielma hyödyntää etenkin näistä ammentavia affektiteorioita. 

Tutkimusmenetelminä herkkätuntoisen aiheen käsittelyssä on käytetty luovaa kollaasimenetel-

mää ja syvähaastattelua. Tutkimusaineisto on syntynyt kolmessa Oulun yliopiston FIRE-tutki-

musryhmän Kaveripaja-tutkimustilassa toteutetussa sekä yhdessä etäyhteydellä toteutetussa ta-

paamisessa. Tutkimukseen osallistui neljä 26–47-vuotiasta naista. Teoriasidonnaista aineiston 

analyysia ohjasivat psykososiaaliset affektiteoriat. Tutkimustulosten mukaan osallistujat kan-

toivat mukanaan vaikeuksista vaikenemisen, syvän häpeän ja irrationaalisen varattomuuden pe-

lon ylisukupolvisesti siirtyneitä taakkoja. Näiden yhteenkietoutuessa ACE-kokemuksiin ja kou-

lumuistoihin sekä koulun arvoihin ja normeihin tulivat ilmi osallistujien kouluissaan kokemat 

ristiriitaiset näkyvyyden ja näkymättömyyden kokemukset. Osallistujien lapsuudessa toivoa 

syntyi kirjallisuuden, luonnon ja mielikuvituksen kietoumien tuottaessa reparatiivisia utopioita. 
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Studies show inequality is inherited in Finnish society. Parental socio-economic status is con-

nected to the offspring's school success and later life course. Finnish school system has obliga-

tion to promote equality and students’ well-being. However, this cannot be done just by offering 

equality of opportunity. More understanding of the mechanisms affecting inequality is needed 

especially in the field of education. That is why it is crucial to pay attention to adverse childhood 

experiences (ACE’s) and intergenerational traumas. 

ACE’s have multiple effects on long-term health and well-being. ACE’s include harmful child-

hood events such as childhood violence, abuse and neglect, and household dysfunction. Inter-

generational traumas come into existence when past generations have experienced traumatic 

events that cannot be processed. Intergenerational traumas are passed down the generations 

non-verbally and non-consciously. 

The aim of this thesis was to find out what kind of intergenerational traumas the participants 

carried with them and what kind of entanglements these burdens, adverse childhood experi-

ences and school memories formed. In addition, the aim was to emphasize the perspective of 

hope by finding out which factors brought security and emotional holding to the participants. 

The onto-epistemological background included feminist new material and post-human philos-

ophies. Through affect theories this thesis engages in discussions how experiences should be 

studied. In-depth interview and creative collage method were used as research methods. Four 

women aged 26-47 participated in the study. Data was analyzed by using affective analysis. 

The results show that silence, deep shame, and irrational fear were intergenerationally trans-

mitted in participants’ families. The study results also show how participants experienced in-

visibility and visibility at the same time in their schools. These experiences were formed in the 

entanglements where intergenerational traumas, ACE’s and school’s values and norms came 

together. Safety and holding were experienced through reparative utopias which formed in in-

tra-actions with literature, nature, and imagination. 
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1 Raskaalla repulla koulutielle 

Tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa koulutuksellinen, sosiaalinen ja taloudellinen 

eriarvoisuus kasautuu ja periytyy yhä edelleen (Vauhkonen, Kallio, Kauppinen & Erola, 2017). 

Perheen sosioekonominen tausta on yhteydessä oppilaan koulumenestykseen ja myöhempään 

elämänkulkuun (ks. esim.  Mikkonen & Korhonen, 2018; Leino, Nissinen, Puhakka & Rauta-

puro, 2017; Elovainio ym., 2015; Käyhkö, 2014). Yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen, 

syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen ovat peruskoululle laissa 

säädettyjä tehtäviä (POL 21.8.1998/628; OHL 1:4.2 §). Mahdollisuuksien tasa-arvon tarjoami-

nen ei yksinään riitä, sillä osa oppilaista saapuu kouluun kantaen mukanaan raskaita ylisuku-

polvisia painolasteja ja lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten taakkaa. Nämä oppilaat 

aloittavat koulupolkunsa altavastaajina. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edis-

täminen edellyttää, että koulutusjärjestelmässä tunnistetaan ja ymmärretään, miten erilaisista 

lähtökohdista oppilaat koulupolkunsa aloittavat. Näin ollen kasvatustieteessä on oleellista kä-

sitellä lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten eli ACE-kokemusten sekä ylisukupolvisten 

taakkojen ilmiöitä. 

Ylisukupolvisuutta on tarkasteltu perinteisesti esimerkiksi biologisen, sosiaalisen tai taloudel-

lisen periytymisen näkökulmista. Tässä tutkielmassa tarkastelen aihetta ylisukupolvisten taak-

kojen (Siltala, 2017) näkökulmasta tarkoittaen aiemmilta sukupolvilta siirtyneitä raskaita men-

neisyyden painolasteja, jotka ovat osin sanojen ja tietoisen mielen ulottumattomissa (Walker-

dine, Olsvold & Rudberg, 2013). Ylisukupolviset taakat syntyvät, kun aiempien sukupolvien 

kohtaamat vääryydet ja menetykset ovat aikoinaan olleet niin vaikeita, että yhteisön jatkuvuu-

den turvaamiseksi niistä on täytynyt vaieta eikä niitä ole voitu käsitellä (Walkerdine, 2010; 

Walkerdine & Jiménez, 2012; Walkerdine ym., 2013). Yhteisön on täytynyt kehittää olemas-

saolonsa turvaamiseksi erilaisia käytänteitä, jotka ovat ajan kuluessa siirtyneet sukupolvelta 

toiselle affektiivisesti osin tiedostamattomasti ja sanattomasti ruumiin muistiin tallentuneina 

(Walkerdine & Jiménez, 2012).  

ACE-kokemusten (adverse childhood experiences) eli lapsuuden aikaisten haitallisten koke-

musten on todettu olevan yhteydessä aikuisuudessa ilmeneviin lukuisiin hyvinvointiin ja ter-

veyteen liittyviin ongelmiin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin (Afifi ym., 2020). ACE-koke-

muksiin sisältyvät lapseen kohdistuva väkivalta ja laiminlyönti sekä perheen monimuotoiset 

ongelmat (Afifi ym., 2020). Koulussa lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset voivat ilmetä 
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oppilaan olemisessa eri tavoin; esimerkiksi käytösoireilulla voi olla yhteys vanhemman psyyk-

kiseen sairauteen tai päihderiippuvuuteen (Kim-Cohen, Moffit, Taylor, Pawlby & Avshalom. 

2005; Solantaus & Paavonen, 2009). Ensimmäinen ACE-tutkimus julkaistiin Yhdysvalloissa 

2000-luvun taitteessa (Felitti ym., 1998) ja tähän mennessä tutkimuskentällä on keskitytty lä-

hinnä osoittamaan haitallisten kokemusten yhteyttä aikuisuudessa ilmeneviin ongelmiin. ACE-

kokemusten vaikutuksia lapsuuteen, koulunkäyntiin ja oppimiseen ei ole juurikaan tarkasteltu. 

Suomessa koko aihepiirin tutkimus on vasta aluillaan. Vuonna 2019 Terveyden- ja hyvinvoin-

nin laitos (THL) yhteistyökumppaneineen järjesti Suomen ensimmäisen ACE-konferenssin ja 

huhtikuussa 2022 Turun yliopisto julkaisi mediatiedotteen pitkittäistutkimuksesta, jossa tullaan 

tutkimaan ACE-kokemuksia suomalaisten lasten näkökulmasta.  

Tämä laadullinen tutkimus osallistuu affektiteorioita hyödyntämällä feminististen posthuma-

nistisen ja uusmaterialistisen suuntausten nostamaan keskusteluun siitä, miten kokemuksia ja 

etenkin niiden kehollisia sekä tiedostamattomia ulottuvuuksia pitäisi tutkia (ks. esim. Blackman 

& Venn, 2010; Dernikos, Lesko. McCall & Niccolini, 2020). Tämän tutkimuksen tavoitteena 

on affektiivisen analyysin kautta tehdä osallistujien ylisukupolviset taakat näkyviksi sekä ana-

lysoida millaisia olivat näiden taakkojen, ACE-kokemusten ja koulumuistojen yhteen-

kietoumat. Lisäksi tavoitteena on tuoda esiin toivon näkökulmaa selvittämällä, miten osallistu-

jat kokivat turvaa ja kannattelua lapsuudessaan. Tutkimukseen osallistui neljä 26–47-vuotiasta 

naista. Tutkimusmenetelminä olen käyttänyt syvähaastattelua ja luovaa kollaasimenetelmää. 

Lähestyn tutkimusaihetta kolmoispositiosta aiemman toimintaterapeutin ammattini, erityispe-

dagogiikan opintojeni ja henkilökohtaisen historiani valossa.  

Tässä tutkielman kirjallisessa raportissa pyrin aluksi luomaan lukijalle ymmärrystä työhöni liit-

tyvästä koulun hyvinvointi- ja tasa-arvo tehtävästä sekä sen toteutumisesta suomalaisessa pe-

ruskoulussa. Tämän jälkeen pureudun teoreettisena viitekehyksenä käyttämiini affektiteorioi-

hin ja -tutkimuksiin, joiden avulla nostan tutkimuksessani esille kokemusten moniulotteisuu-

den. Tutkimustehtäviä ja tutkimuksen toteutusta käsittelevässä luvussa perustelen tarkemmin 

tutkimukseni metodologiaa kiinnittäen erityistä huomiota sensitiivisyyteen ja eettisyyteen.  Ai-

neiston analyysia ja tutkimustuloksia avaan analysoimalla ensin ylisukupolvisia taakkoja. Tässä 

tutkimuksessa ylisukupolvisia taakkoja olivat vaikeuksista vaikeneminen, syvä häpeä ja irra-

tionaalinen varattomuuden pelko. Tämän jälkeen käsittelen osallistujien kouluissaan kokemaa 

ristiriitaista näkyvyyttä ja näkymättömyyttä. Tutkimustulosten viimeisessä osiossa käsitteellis-

tän osallistujille toivoa tuottaneiksi tekijöiksi luonnon, mielikuvituksen ja kirjallisuuden kie-

toumissa syntyneet reparatiiviset utopiat. Lopuksi esitän johtopäätöksiä ja pohdintaa. 
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2 Peruskoulu - tasa-arvon takaaja vai eriarvoisuuden toistaja? 

Perusopetuslaissa (POL 21.8.1998/628) koulun tehtäväksi määrätään yhteiskunnallisen tasa-

arvon edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.  Lisäksi Perusopetuksen opetussuun-

nitelman (Opetushallitus [OPH], 2016, s. 7, 12) mukaan opetuksen tulee edistää tasa-arvon to-

teutumista ja yhdenvertaisuutta. Sirniön (2016, s. 13) mukaan mahdollisuuksien tasa-arvolla 

tarkoitetaan sellaista yhteiskunnallista tilannetta, jossa yksilöllä on omista lähtökohdistaan riip-

pumatta yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyy vah-

vasti ajatus meritokratiasta eli siitä, että yksilön yhteiskunnassa saavuttama menestys on seu-

rausta ainoastaan hänen omista henkilökohtaisista ponnisteluistaan ja saavutuksistaan (Sirniö, 

2016, s. 13). Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni kannalta keskeisiä teoreettisia käsitteitä ja 

lähtökohtia, jotka haastavat mahdollisuuksien tasa-arvon olemassaoloa suomalaisessa perus-

koulussa ja koulutusjärjestelmässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. 

2.1 Sosiaalinen kerrostuneisuus suomalaisessa peruskoulussa 

Peruskoulun tasa-arvotehtävän saavuttamiseksi on ensin tunnustettava, että kaikki lapset eivät 

aloita koulupolkuaan yhtäläisistä lähtökohdista. Suomalaisen koulutusjärjestelmän näennäinen 

tasa-arvo ja keskittyminen ”mahdollisuuksien tasa-arvoon” vaikeuttavat Käyhkön (2014) mu-

kaan esimerkiksi yhteiskuntaluokan vaikutusten tunnistamista koulutuksen kentällä. Liljander 

(2012) tulkitsee osuvasti Bourdieun ajatuksia vallankäytöstä koulutusjärjestelmässä; koulu 

näyttäytyy ulkoisesti neutraalina instituutiona, vaikka se siirtää todellisuudessa aina kyseisellä 

hetkellä valtaapitävän eliitin kulttuuria oppilaille. Toisin sanoen koulutusjärjestelmämme siis 

uusintaa yhteiskunnassa ilmenevää epätasa-arvoisuutta. Koulumaailmassa ylempään yhteis-

kuntaluokkaan kuuluvat oppilaat saavat olemuksestaan todennäköisesti korkeamman arvion 

kuin alempiin luokkiin kuuluvat oppilaat (Antikainen, Rinne & Koski, 2013) ja työväenluok-

kainen kulttuuri on pitkään nähty koulutusinstituutioissa vääränlaisuutena sekä puutteena 

(Käyhkö, 2020). Peruskoulussa opettaja käyttää valtaa toimien portinvartijana oppilaan mah-

dollisuuksille toteuttaa itseään, sillä itsensä toteuttaminen voi toteutua peruskoulussa lähinnä 

opettajan antaman palautteen ja mahdollisuuksien kautta (Minkkinen, 2015, s. 34).   

Kouluinstituution tehtävänä voidaan nähdä oppilaiden sosiaalistaminen osaksi yhteiskuntaa ja 

”kunnon kansalaisten” kasvattaminen (Nivala, 2006, s. 27, 53).  Nivalan (2006) mukaan kas-

vatus voidaan nähdä tietoisena sosialisaatioprosessiin vaikuttamisena. Hänen mukaansa kasva-

tuksessa yhteisön säilyttämisen tavoite peittoaa herkästi yhteisön muuttamisen tavoitteen. Tämä 
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on ristiriidassa sen kanssa, että kasvatuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön kykyä tiedostaa 

maailman heikkouksia ja pyrkiä muuttamaan niitä (Nivala, 2006, s. 53). Modernin sosialisaa-

tiokäsityksen mukaisesti sosialisaatio on vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi, jossa ihminen 

tulee osaksi sosiaalista maailmaa ja myös yksilöityy eli käsittää itsensä muista erillisenä olen-

tona (Nivala, 2006, s. 56–57). Vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa ihmiselle ke-

hittyy minuus, identiteetti ja käsitykset maailmasta (Nivala, 2006, s. 57). Näin ollen peruskoulu 

siis osaltaan tuottaa ihmisen käsitystä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Kouluympäristön 

tuottamat käsitykset itsestä saatetaan sisäistää todellisina määritelminä omasta minästä, jolloin 

ne vaikuttavat oppimiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja elämänkulkuun (Nivala, 2006, s. 

216). 

Useissa suomalaisissa tutkimuksissa on todistettu, että perheen sosioekonominen asema on eri 

tavoin yhteydessä lapsen koulumenestykseen, hyvinvointiin ja koulutusuraan (esim.  Mikkonen 

& Korhonen, 2018; Käyhkö, 2014; Elovainio ym., 2015; Leino ym., 2017).  Sirniön (2016, s. 

5) mukaan Suomessa eriarvoisuus on keskittynyt etenkin yhteiskunnan ääripäihin. Esimerkiksi 

tulotason ylisukupolvisuus on erityisen voimakasta pieni- ja suurituloisten joukossa. Hyvätu-

loisten vanhempien lapsilla epäsuotuisat elämäntapahtumat eivät aiheuta yhtä suurta tulonme-

netysriskiä kuin pienituloisten lapsilla (Sirniö, 2016, s. 6). Mikkosen ja Korhosen (2018) mu-

kaan keskiluokkaiset vanhemmat kykenevät auttamaan lapsiaan opiskelussa enemmän kuin 

työväenluokkaiset vanhemmat. Heidän tutkimuksensa mukaan korkeakoulutus on keskiluok-

kaisissa perheissä arvostetumpaa kuin työläisperheissä. Korkeasti koulutetut vanhemmat esi-

merkiksi opettavat lapsiaan lukemaan varhaisemmassa vaiheessa, opastavat jälkikasvulleen eri-

laisia opiskelustrategioita ja ohjaavat heitä jatko-opiskeluihin hakeutumisessa (Mikkonen & 

Korhonen, 2018, s. 26–28).  

Leino kollegoineen (2017) toteaa lukutaidon ja kodin resurssien välistä yhteyttä selvittäneessä 

tutkimuksessaan, että lukutaitoa mittaavan testin pistemäärä nousee lähes suoraviivaisesti, kun 

kodin tarjoamien resurssien määrä nousee. Heidän mukaansa lukutaitoa voidaan pitää perustai-

tona, jonka riittävä hallinta on oleellista oppimisessa, opinnoissa etenemisessä ja yhteiskunnal-

lisessa osallistumisessa. Kodin resursseiksi tutkijat määrittelevät materiaaliset, kulttuuriset ja 

sosiaaliset resurssit, kuten kodin omistamat kirjat, lapsen oman huoneen, internetyhteyden ja 

vanhempien koulutustason (Leino ym., 2017).  
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2.2 Ylisukupolvisuus ja sen vaikutukset 

Sukupolvelta toiselle periytyviä tekijöitä on aiemmin tarkasteltu esimerkiksi lääketieteen, psy-

kologian ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Yhteiskuntatieteissä ylisukupolvisuutta on tutkittu 

etenkin eriarvoisuuden näkökulmasta selvittämällä esimerkiksi koulutuksen, tulotason, ammat-

tiaseman, luokan, huono-osaisuuden, terveyden ja kuolleisuuden periytymistä (Karhula & Sir-

niö, 2019). Suomalaista tilastollista tutkimusta ylisukupolvisuudesta on kansainvälisesti ver-

taillen runsaasti (Karhula & Sirniö, 2019). 

Yksi tapa tarkastella ylisukupolvisuutta on sosiaalisen periytymisen näkökulma, josta on ole-

massa runsaasti tutkimusta. Suomalaisessa yhteiskunnassa hyvinvointiin liittyvät vaikeudet, 

kuten toimeentulovaikeudet, kouluttamattomuus ja psyykkiset sairaudet, kasautuvat usein tie-

tyille perheille ja siirtyvät sukupolvien ketjussa eteenpäin (Kataja, Ristikari, Paananen, Heino 

& Gissler, 2014). Vauhkonen kollegoineen (2017) totesi tutkimuksessaan, että vanhempien 

huono-osaisuus (parental disadvantage), kuten matala koulutustaso, työttömyys ja toimeentu-

lotuen saaminen olivat yhteydessä heidän lastensa matalaan koulutustasoon ja toimeentulotuen 

saamiseen aikuisuudessa. Matalan koulutustason omaaviksi vanhemmiksi luokiteltiin tutki-

muksessa ne vanhemmat, joilla ei ollut toiseen asteen tai korkeampaa tutkintoa. Tämä vanhem-

pien matala koulutustaso oli yhteydessä heidän lastensa matalaan koulutustasoon vahvemmin, 

kuin lasten työttömyyteen tai toimeentulotuen saamiseen. Tutkijat arvelivat tämän taustalla ole-

van useita mahdollisia syitä, kuten roolimallin puuttumisen tai vanhempien koulutuksellisen 

tuen puuttumisen. He arvelivat, että syynä voi myös olla vanhempien asenteiden, arvojen, ta-

pojen ja tulevaisuuden tavoitteiden periytyminen jälkikasvulle (Vauhkonen ym, 2017).  

Sosiaalinen huono-osaisuus yhdistyy usein myös terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin, joiden 

on osoitettu jatkuvan usein ylisukupolvisesti (Solantaus & Paavonen, 2009; Sourander & Mart-

tunen, 2016). Niemen, Vaalavuon ja Suvisaaren (2022) mukaan korkeammin koulutettujen van-

hempien lapsilla ilmenee selkeästi vähemmän mielenterveyden häiriöitä kuin matalammin kou-

lutettujen lapsilla. Heidän mukaansa myös vanhempien tulotaso on yhteydessä psyykkisten häi-

riöiden ilmenemiseen. Psyykkiset häiriöt voivatkin olla yksi mekanismi, jonka kautta matala 

sosioekonominen asema siirtyy vanhemmilta jälkikasvulle (Niemi, Vaalavuo & Suvisaari, 

2022). Lapsuuden ympäristön sosioekonomisilla riskitekijöillä, kuten vanhempien matalalla 

koulutustasolla, alhaisella tulotasolla, epävakaalla työhistorialla ja suorittavan tason työllä on 

yhteys myös aikuisuudessa ilmeneviin psyykkisiin häiriöihin (Elovainio ym., 2015).  Hyvin-

voinnin ongelmat eivät näyttäydy aina jälkikasvulla samanlaisina kuin ne ovat näyttäytyneet 
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aiemmilla sukupolvilla. Esimerkiksi lapsen käytösoireilulla voi olla yhteys vanhemman psyyk-

kiseen sairauteen tai päihdeongelmaan (Kim-Cohen ym., 2005; Solantaus & Paavonen, 2009).  

Ylisukupolvisuutta on tarkasteltu myös sukupolvien ketjussa kulkevien vaiettujen traumaattis-

ten kokemusten eli taakkasiirtymien näkökulmasta (Siltala, 2017, s. 28). Ylisukupolvisesti siir-

tyviä taakkoja voivat aiheuttaa esimerkiksi aiempien sukupolvien kokemat sotaan, luonnonka-

tastrofeihin tai sortoon liittyvät kokemukset (Siltala, 2017). Walkerdine kollegoineen (2013) 

esittää Davoinen ja Gaudillièren psykoanalyyttista työtä hyödyntäen, että kun kokemus on niin 

tuskainen ja kipeä, ettei sitä voida välittää tietoisesti tulevalle sukupolvelle, aiheuttaa se suku-

polvien välille muodostuneen yhteyden eli sosiaalisen linkin (social link) katkeamisen. Koke-

muksesta vaikeneminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei se vaikuttaisi tuleviin sukupolviin. Sosiaa-

lisen linkin katkeamisen seuraamukset voivat näkyä esimerkiksi vasta kahden sukupolven 

päästä (Walkerdine ym., 2013). Walkerdinen ja kollegoiden (2013) mukaisesti kipeän koke-

muksen siirtyessä ylisukupolvisesti ajan ja tilan yli, kokevat seuraavat sukupolvet ahdistusta ja 

pahaa oloa, jolle ei vaikuta löytyvän selkeää syytä. Tämän ahdistuksen ja pahan olon aiheuttava 

vaikea tapahtuma on todellisuudessa takanapäin ja se on kuulunut edelliselle sukupolvelle. Silti 

nykyinen sukupolvi kantaa mukanaan tapahtuman jälkeensä jättämiä affektiivisia jäämiä, jotka 

voivat aikaansaada monenlaista oireilua nykyisen sukupolven elämässä (ks. Walkerdine ym., 

2013). 

2.3 ACE-kokemusten kauaskantoiset seuraamukset 

Tieteenkentällä kiinnostus lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuksia kohtaan on kasvanut 

2000-luvun taitteesta alkaen, jolloin Felitti kollegoineen (1998) julkaisi ensimmäisen aihepiiriä 

käsittelevän tutkimuksen. Tämän tutkimuksen mukaan neljä tai enemmän ACE-kokemuksia 

kokeneilla oli aikuisuudessaan 4–12 kertainen riski alkoholismiin, huumausaineiden väärin-

käyttöön, masennukseen ja itsemurhayritykseen verrattuna niihin, jotka eivät olleet kokeneet 

lapsuudessaan ACE-kokemuksia (Felitti ym., 1998). Mitä enemmän oli kokenut ikävuosien 0–

18 välillä haitallisia kokemuksia, sitä suurempi oli myös riski sairastua sydän- ja verisuonisai-

rauksiin, syöpään, kroonisiin keuhkosairauksiin, luunmurtumiin ja maksasairauksiin (Felitti, 

1998). 

Viime vuosina lisääntyneen tutkimuksen myötä määritelmä ACE-käsitteen sisältämistä haital-

lisista lapsuuden kokemuksista on tarkentunut. Nykyinen ACE-kokemusten määritelmä sisältää 
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Afifin ja kollegoiden (2020) mukaan lapseen kohdistuvan väkivallan ja laiminlyönnin sekä per-

heen monimuotoiset ongelmat. Näistä lapseen kohdistuvaan väkivaltaan ja laiminlyöntiin lue-

taan kuuluvaksi fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen väkivalta, emotionaalinen ja fyysinen 

laiminlyönti, lähisuhdeväkivallalle altistuminen, kuritusväkivallan kokeminen sekä vertaissuh-

teissa kiusatuksi joutuminen. Perheen monimuotoisiin ongelmiin puolestaan katsotaan kuulu-

van huolta pitävän aikuisen päihteiden väärinkäytön, psyykkisen häiriön tai sairauden, ongel-

mat poliisin kanssa ja uhkapeliriippuvuuden. Lisäksi monimuotoisiin ongelmiin kuuluvat van-

hempien ero, perheen lastensuojeluntarve, lapsen huostaanotto, perheen vähävaraisuus ja tur-

vaton asuinympäristö (Afifi ym., 2020). Opetustoimessa työskentelevillä on lastensuojelulain 

säätämä velvollisuus puuttua ja tehdä lastensuojeluilmoitus esimerkiksi silloin, jos lapsi ei vai-

kuta saavan asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa tai jokin tekijä vaarantaa lapsen kehityksen 

(LastSL 5.25 §).  

Varsinaisia tilastotietoja ACE-kokemuksia kokeneiden määrästä ei ole Suomessa saatavilla. 

Lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset eivät kuitenkaan ole harvinaisia. Salokankaan 

(2020) väitöstutkimuksessa vähintään yhden kaltoinkohtelu- tai traumakokemuksen oli kokenut 

lähes kolme neljäsosaa yleisväestöön kuuluvista suomalaisista aikuisista (N=692). Lähes puolet 

näistä tutkittavista oli puolestaan kokenut kaksi tai enemmän kaltoinkohtelu- ja traumakoke-

muksia. Psykiatrisessa avohoidossa olleilla potilailla (N=160) vastaava osuus oli lähes 95 pro-

senttia. Suurin osa tutkittavien lapsuuden kaltoinkohtelu- ja traumakokemuksista liittyi perheen 

sisäisiin tapahtumiin (Salokangas, 2020).   

Tutkimusten ja tilastojen vertailun avulla on nähtävissä huolestuttavaa kehitystä ACE-koke-

muksiksi luokiteltavien haitallisten kokemusten määrässä. Lastensuojelun keskusliiton tuoreen 

selvityksen mukaan suomalaisten vanhempien asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan ovat hieman 

lieventyneet ja kuritusväkivaltaa on käyttänyt jopa 44 prosenttia alle 18-vuotiaiden vanhem-

mista (Paasivirta, 2021). Tilastokeskuksen (SVT, 2018) mukaan poliisin tietoon tulleiden 

perhe- ja lähisuhdeväkivalta rikosten uhreiksi joutuneiden alaikäisten määrä on kasvanut vuo-

sien 2009–2018 välillä. Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL, 2021) toteuttamissa 

kouluterveyskyselyissä 4. ja 5. luokan oppilaiden vastauksissa on nähtävissä muutoksia vuosien 

2019 ja 2021 välillä. Kyselyssä huolta pitävien aikuisten taholta fyysistä väkivaltaa ilmoitti 

vuonna 2019 kokeneensa lähes 13 prosenttia oppilaista, kun taas vuonna 2021 määrä oli noin 

15 prosenttia. Henkistä väkivaltaa ilmoitti puolestaan vuonna 2019 kokeneensa 17 prosenttia ja 

vuonna 2021 noin 25 prosenttia oppilaista. Perheessään muiden perheenjäsenten keskinäistä 
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väkivaltaa oli kyselyiden perusteella kokenut vuonna 2019 noin 10 prosenttia ja vuonna 2021 

hieman yli 14 prosenttia (THL, 2021). 

ACE-kokemusten seuraukset ovat usein kauaskantoisia ja ylisukupolvisia. Lapsuudessaan kal-

toinkohtelua kokeneilla on tilastojen valossa suurempi riski syyllistyä myös itse kaltoinkohte-

luun aikuisuudessaan (Buisman ym., 2020). Vanhempien psyykkiset häiriöt ja kylmä kasvatus-

tyyli voivat aiheuttaa koko elämänkaaren mittaisia haitallisia vaikutuksia jälkikasvun mielen 

hyvinvointiin (Elovainio ym., 2015). Salokankaan (2020) mukaan lapsuuden aikainen fyysinen 

kaltoinkohtelu lisää riskiä psyykkisiin häiriöihin ja alkoholiongelmaan aikuisiällä. Tätä tukee 

yhdysvaltalainen tutkimus, jonka mukaan ACE-kokemusten määrällä on vahva korrelaatio huu-

mausaineiden käyttöön ja huumausaineriippuvuuteen (Dube ym., 2003). Lapsuudessa koettu 

emotionaalinen kaltoinkohtelu puolestaan yhdistyy aikuisuudessa kokemukseen siitä, että toiset 

suhtautuvat itseen negatiivisesti (Salokangas, 2020). Lisäksi pitkittäistutkimuksessa on osoi-

tettu, että lapsuudessa koetulla väkivallalla ja kaltoinkohtelulla on yhteys aikuisuudessa koet-

tuun ahdistukseen (Wang, Jiang, Yang & Choi, 2021). Lapsuuden perheen monimuotoisilla 

ongelmilla on puolestaan yhteys aikuisuudessa paitsi ahdistukseen myös masennukseen (Wang 

ym., 2021). 
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3 Affektiivisuus olemisen, tietämisen ja tutkimisen lähtökohtana 

Ontologisepistemologisena lähtökohtana käytän tutkielmassani feministisiä, uusmaterialistisia 

ja posthumanistisia filosofioita (ks. Deleuze & Guattari, 1987; Barad, 2007). Työtäni ohjaavat 

etenkin näihin filosofioihin pohjautuvat psykososiaaliset affektiteoriat (esim. Blackman & 

Venn, 2010; Blackman, 2012; Walkerdine ym., 2013). Tästä teoreettisesta lähtökohdasta käsin 

rakennan eettistä tutkimusmetodologiaa, jonka avulla on mahdollista pureutua perinteisiä me-

netelmiä paremmin herkkätuntoisten kokemusten vaikeasti sanallistettavaan ja tiedostamatto-

maan puoleen (ks. Blackman, 2012; Walkerdine ym., 2013). Affektiteoriat laajentavat ymmär-

rystä ACE-kokemuksista, joita on aiemmin tutkittu lähinnä niiden pitkäkestoisten terveys- ja 

hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Affektiteorioita käyttämällä tutkin kokemuksia moni-

ulotteisina ilmiöinä, joissa yhdistyvät tunteiden, emootioiden ja ruumiillisten tuntemusten vai-

kutukset erilaisiin merkityksenantoihin (Rinne, Kajander, Haanpää & Frykman, 2020). Lisäksi 

pyrin analysoimaan erilaisia piiloutuneita ilmiöitä kuten asenteita, normeja, eroja ja valtajän-

nitteitä (ks. Jokinen, Venäläinen & Vähämäki, 2015, s. 21).  Tässä luvussa kuvaan ensin post-

humanistisen ja uusmaterialistisen käänteen vaikutusta tieteen kenttään, jonka jälkeen pureudun 

tarkemmin juuri affektin ideaan. 

3.1 Kahtiajaon väistyminen 

Useilla eri tieteenaloilla on ollut nähtävissä epistemologinen käänne, jonka myötä on pinnalle 

noussut sosiaalisen ja luonnollisen, ruumiin ja mielen sekä kognitiivisen ja affektiivisen yhdis-

tävä uudenlainen ontologia (Blackman & Venn, 2010). Affektitutkimukset ovat osa tätä post-

humanistista ja uusmaterialistista käännettä (Dernikos ym., 2020).  Kulttuurissamme pitkään 

vallalla ollut dualistinen käsitys näyttää vihdoin väistyvän; mieli ja ruumis sekä yksilö, perhe 

ja yhteiskunta eivät ole enää tiukasti eriytettyinä omiin maailmoihinsa (Siltala, 2008). Feminis-

tisen uusmaterialistisen ja posthumanistisen käänteen myötä on siirrytty ontologiaan, jossa 

myös antroposentrisyys väistyy eli ihminen ei enää ole kaiken keskiössä (Huuki & Lanas, 

2019). Käänteen myötä myös elämänvaiheita, kuten lapsuutta, on mahdollisuus tarkastella uu-

dessa valossa eikä ainoastaan individualistisesta ja kehityksellisestä näkökulmasta (Huuki & 

Lanas, 2019).  

Blackmanin ja Vennin (2010) mukaan humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla koke-

muksen sanattomiin ja tiedostamattomiin ulottuvuuksiin on alettu kiinnittää huomiota vasta af-

fektiivisen käänteen myötä. Heidän mukaansa feministisissä ja psykoanalyyttisissä teorioissa 
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kokemuksen moniulotteisuutta on sen sijaan käsitelty jo ennen varsinaisen affektiivisen kään-

teen vaikutusta (Blackman & Venn, 2010).  

Psykoanalyyttisesta teoriasta käsin kokemuksen tiedostamatonta ja sanatonta ulottuvuutta ku-

vaa esimerkiksi Siltala (2008) käyttäen piilotajunnan ja tietoisuuden käsitteitä. Siltalan mukaan 

ihmisyyden keskeisiä ulottuvuuksia ovat piilotajunta ja tietoisuus, jotka toimivat keskenään 

erottamattomassa vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa tietoisuus sisältää symbolisen muistin 

ja piilotajunta ruumiin muistin. Näillä molemmilla on oma merkitys esimerkiksi ihmisen sai-

raudessa ja sairastamisessa. Siltalan mukaan ruumis muistaa, eikä sen muisti koskaan valehtele. 

Tällä muistilla voimme ymmärtää aistihavaintojen, affektien ja ruumiin oireiden meille välittä-

miä tietoja. Piilotajunta voi ilmaista itseään esimerkiksi tekoina, jotka vasta ajattelu ja psyyk-

kinen työ, taide tai psykoterapia tuo symboliseen muotoon (Siltala, 2008).  Siltala (2008) tarjoaa 

myös selityksen sille, miksi usein ohitamme tai mitätöimme piilotajunnan olemassaolon. Hänen 

mukaansa nykyaikaisen ihmisen on vaikea hyväksyä, että on olemassa jotain, jota ei ovi täysin 

hallita, paikantaa tai selittää yksityiskohtaisesti. Lisäksi vieroksumme piilotajunnan merkitystä 

siksi, että se ei tuota mitään selkeästi mitattavaa eikä se alistu vallankäyttöön; emme voi mani-

puloida piilotajunnan antamaa tietoa (Siltala, 2008).  

Posthumanistisissa ja uusmaterialistisissa teorioissa käytetään usein ruumiin (body) käsitettä. 

Ruumiin olemusta määrittää sen kyky vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi eli kyky affektiivisuuteen 

(Blackman, 2012, s. 1–2). Käsitteellä ei tarkoiteta ainoastaan inhimillistä ruumista, vaan se kä-

sittää myös ei-inhimilliset ruumiit (non-human bodies) kuten esimerkiksi esineet ja tilan (Der-

nikos ym., 2020). Affektitutkimuksissa on käytetty myös käsitettä yhteisöllinen ruumis (com-

munity body). Affektiteorioiden pyrkimys välttää kahtiajakoa tulee ilmi esimerkiksi Blackma-

nin (2012) määritelmässä ruumiista. Blackmanin (2012, s. 1–2) mukaan ruumis ei ole pysyvä 

asia tai kokonaisuus, vaan se on muuttuva prosessi, joka ulottuu ja uppoutuu eri maailmoihin. 

Tästä syystä meidän tulisi ruumiin sijaan puhua aivojen, ruumiin ja maailman yhteen-

kietoumista (brain-body-world entanglements) (Blackman, 2012, s. 1–2).  

Yhteenkietouman (entanglement) ideaa kuvanneen Baradin (2007) mukaan yhteenkietouma ei 

tarkoita ainoastaan kahden toisistaan erillisen kohtaamista ja yhdistymistä. Yhteenkietoutumi-

nen on enemmänkin tila, josta ei voida erottaa erillisiä ja itsenäisiä osasia (Barad, 2007). Black-

manin (2012) mukaan yhteenkietoutumia tarkastellessa tulisi pohtia missä ja miten vedämme 

rajan inhimillisen ja ei-inhimillisen, itsen ja toisten sekä materiaalisen ja aineettoman välille. 
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Blackmanin (2012) mukaan teoreettisesti tulisi tarkastella sitä, onko rajanvetoa ylipäätään tar-

peellista tehdä.  

3.2 Affektiivisuuden virtaava voima 

Affekti on vaikeasti määriteltävä, teoreettinen ja monimutkainen käsite, jolla ei ole tarkkoja 

rajoja. Yhtä yleistettävissä olevaa affektiteoriaa ei ole olemassa (Gregg & Seigworth, 2010).  

Linturin (2014) mukaan affekti voidaan nähdä esimerkiksi ihmisen ja maailman kohtaamisessa 

ilmenevänä, ruumiillisuuden korostajana tai kielellisyyden haastajana. Affektin käsitteen mää-

ritelmille on yhteistä se, että ne pyrkivät usein haastamaan olemassa olevia käsityksiä ja toimi-

maan vastavoimana (Linturi, 2014). Affektit välittyvät tilassa ihmisten välillä esimerkiksi pu-

heen, eleiden, hiljaisuuksien, sävyjen ja materiaalisten objektien välityksellä (Uusikylä. Haa-

pakangas & Huuki, 2021). 

Affekteilla voidaan tarkoittaa vaikuttajia, jotka ohjaavat ihmistä tiedostamattomasti (Rinne 

ym., 2020). Affekti on aina määrittelytavasta riippumatta jotain, joka on dynaamista, virtaavaa 

ja liikkuvaa (Linturi, 2014). Affekteja on kuvattu esimerkiksi energioina, intensiteetteinä, vä-

rähtelynä ja aistimuksina (Dernikos ym., 2020) sekä tuntuina (Kontturi, 2013), jotka mahdol-

listavat liikkeen tai jotka voivat liikuttaa (Linturi, 2014). Affektiteorioiden käyttö mahdollistaa 

esimerkiksi ylisukupolvisten siirtymien esiin nousemisen tutkimuksessa ja tätä kautta paitsi 

haastaa käsityksemme ajasta, myös nostaa esille yhteiskunnallisiin valta-asetelmiin liittyviä il-

miöitä kuten rasismia ja luokkaisuutta (Walkerdine ym., 2013). Affektin määrittelemiseen ju-

miutumisen sijasta oleellista on keskittyä siihen, mitä affektit saavat aikaan (Dernikos ym., 

2020). 

Dernikos kollegoineen (2020) kuvailee affektin aikaansaannoksia oivaltavasti affektiivisen 

naarmuuntumisen (affective scratching) kautta. Heidän mukaansa affekti on kuin vinyylilevyyn 

ilmaantunut kolo tai värähtely, joka levyä soitettaessa hetkellisesti lipsauttaa tasapainon pois 

raiteiltaan. Affektilla on voimaa innostaa, yhdistää tai erottaa, keskeyttää, ohjata tai uudelleen 

suunnata toimintaamme. Tutkijat tuovat kuvauksessaan esille sen, miten affektilla on monia 

mahdollisuuksia; se voi jättää jäljen, raapiintua pois, arpeutua tai repeytyä auki. Heidän mu-

kaansa me voimme tuntea affektin vaikutuksen ruumiillisena tuntemuksena ja tunteena. Af-

fektiivisen naarmun aiheuttama tärähdys ulottuu meihin ja vaikuttaa toimijuuteemme (agency) 

ainakin hetkellisesti sekä tätä kautta muistuttaa, että emme ole koskaan yksin, vaan aina toisten 

seurassa (Dernikos ym., 2020).   
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Affektiteoriat ja -tutkimukset haastavat käsitystä ajasta. Huukin ja Lanaksen (2019) mukaan 

affektit hyppäävät ajan, paikan ja iän lävitse. Heidän mukaansa affektiiviset energiat voivat 

siirtyä materiaalisten objektien kautta ja ylisukupolvisesti. Artikkelissaan he kuvaavat, kuinka 

affektiivisuus toimii nykyhetken ja menneisyyden sekä aikuisuuden ja lapsuuden välillä ikään 

kuin tuoden menneisyyden nykyhetkeen. Affektiteorioiden avulla on tutkimuksessa kiinnitetty 

huomiota esimerkiksi yhteisöjen historiaan ja ylisukupolvisiin siirtymiin (ks. esim. Huuki & 

Juutilainen, 2016; Huuki & Lanas, 2019; Kinnunen & Kolehmainen, 2019; Walkerdine, 2010; 

Walkerdine, 2016).  

Affektiiviseen käänteeseen on herätty myös kasvatustieteessä. Affektiteoriat tuovat kasvatus-

tieteeseen mahdollisuuden käsitellä eettisisten, poliittisisten ja pedagogisten ulottuvuuksien 

kietoumia (esim. Zembylas, 2021). Dernikoksen ja kollegoiden vuonna 2020 toimittamassa te-

oksessa käsitellään esimerkiksi opetuksen ja kasvatuksen tuntemista sekä affektiivista pedago-

giikkaa. Suomalaisessa kontekstissa affektiteorioita ovat kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

hyödyntäneet esimerkiksi Uusikylä, Haapakangas ja Huuki (2021), jotka ovat tutkineet alakou-

lun oppilaan osallisuutta kehityskeskustelussa. Tutkimuksessaan he kuvaavat, miten koulun ke-

hityskeskusteluissa yhteismuotoutuvissa tiloissa oppilaan osallisuuden astetta affektoi voima 

tai tekijä, joka muuttaa oppilaan osallistumisen mahdollisuuksia niitä joko urittamalla tai silot-

tamalla (Uusikylä ym., 2021). 

Affektiivista historiaa tuovat esille tutkimuksessaan esimerkiksi Kinnunen ja Kolehmainen 

(2019). He ovat analysoineet suomalaisten kosketuselämänkertoja affektiivisten linssien läpi ja 

osoittaneet, miten kosketus toimii ruumiissa ja ruumiiden välillä affektien kautta. Heidän mu-

kaansa kosketus ja kosketuksen välttäminen ovat osa affektiivisia suhteita ja yhteisöllistä his-

toriaa (communal history). Tutkimuksessaan he osoittavat miten kosketuselämänkerroista vä-

littyy erilaisia kosketushistorioita, joiden kautta tulevat näkyväksi affektiiviset eriarvoisuudet 

(affective inequalities). Osassa elämänkerroista kosketus yhdistyy hoivaan, rakkauteen, lähei-

syyteen ja energiseen lämpöön, kun taas toisista ilmeni, miten kosketus merkitsee traumaattisia 

kokemuksia kuten lapsuuden kaltoinkohtelua tai seksuaalista väkivaltaa. Tällainen traumaattis-

siin kokemuksiin liittyvä kosketuksen affektiivinen repertuaari (affective repertoire) eli elämän 

varrella muodostunut kosketuskokemusten kokoelma johti kosketuskokemusten kapeutumi-

seen myöhemmin elämässä (Kinnunen & Kolehmainen, 2019).  
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4 Tutkimuksen tehtävät ja toteutus 

Bergin ja Lunen (2014, s. 25) mukaisesti tutkimukseni on edennyt spiraalimaisesti lineaarisen 

etenemisen sijaan. Työn edetessä olen palannut useita kertoja uudelleen arvioimaan, pohtimaan 

ja päivittämään aiempien vaiheiden työtä (ks. Berg & Lune, 2014, s. 25).  Tutkimusprosessis-

sani teorianmuodostus, tutkimustehtävä, tutkimusmetodologiset valinnat, aineistontuotanto ja -

analyysi ovat kehittyneet joustavasti oman tietoisuuteni lisääntyessä ja tutkimuksen edetessä 

(Kiviniemi, 2018). Työn spiraalimainen eteneminen on ollut välttämätöntä käyttämäni teoria-

perustan kannalta. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin koko tut-

kimusprosessin ajan, jotta olen voinut turvata sensitiivistä aihetta ja kohderyhmää käsittelevän 

tutkimukseni onnistumisen sekä tutkimuksen eettisyyden osallistujien kannalta (Kallinen, Pirs-

kanen & Rautio, 2018, s. 141).  

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen ylisukupolvisten taakkojen, ACE-kokemusten ja koulumuisto-

jen yhteenkietoumia. Lisäksi tuon esille toivon näkökulmaa kartoittamalla osallistujien lapsuu-

dessa kokemaa turvaa ja kannattelua. Tarkoituksenani ei ole luoda yleispätevää selitystä käsi-

tellyistä ilmiöistä, vaan ennemminkin käsitellä syväluotaavasti aihetta, jota ei ole tästä näkö-

kulmasta juurikaan suomalaisessa kontekstissa tutkittu. Tutkielmassa pyrin vastaamaan seuraa-

viin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia ylisukupolvisia taakkoja tutkimukseen osallistuneiden kertomuksissa ilmenee? 

2. Millaisia olivat ylisukupolvisten taakkojen, ACE-kokemusten ja koulumuistojen yhteen-

kietoumat? 

3. Miten turvan ja kannattelun kokemukset mahdollistuivat osallistujien lapsuudessa? 

4.2 Tutkimusasetelma ja osallistujat 

Tutkimus toteutettiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana Oulussa FIRE-tutki-

musryhmän luovan tutkimustyöpajan tiloissa (Huuki, Pihkala, Louhela, Puutio & Hänninen, 

2021). Yksi tutkimustilanteista toteutettiin etäyhteydellä osallistujan toiveesta. Tutkimustilan-

teissa hyödynnettiin luovaa kollaasimenetelmää ja syvähaastattelua. Myös etäyhteydellä toteu-



 

18 

 

tetussa tutkimustilanteessa käytettiin kollaasimenetelmää, johon osallistuja oli saanut materiaa-

lit etukäteen postitse. Tutkimukseen osallistui neljä 26–47-vuotiasta naista. Heistä kaksi oli 

Etelä-Suomesta ja kaksi Pohjois-Suomesta. Tutkimustilanteet nauhoitettiin äänitallentimella. 

Hain tutkimukseen osallistujia laatimallani tutkimuskutsulla (liite 1). Jaoin tutkimuskutsua 

omissa sosiaalisen median kanavissani sekä Facebookin Traumainformoitu sote ja ope-ryh-

mässä. Lisäksi jaoin tutkimuskutsua sähköpostitse järjestöille. Näistä Pesäpuu ry vastasi yhtey-

denottooni ja vahvisti sähköpostitse välittäneensä tutkimuskutsua eteenpäin verkostossaan. 

Kiinnostuneita osallistujia ilmoittautui alkuvaiheessa yhteensä kahdeksan, joista neljä osallistui 

lopulta tutkimukseen. Kolme ilmoittautuneista ei vastannut enää ilmoittautumisen jälkeen yh-

teydenottoon, joten he jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Yksi alun perin ilmoittautuneista osal-

listujista vastasi yhteydenottoon viiveellä ja olin jo ehtinyt edetä tutkimusprosessissa, joten 

osallistuja jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyden suojaa-

miseksi en erittele tarkasti sitä, mitä kautta he ohjautuivat osallistujiksi. 

Tutkimukseen osallistujat olivat käyneet lapsuudessaan suomalaista peruskoulua. Osallistumis-

hetkellä jokainen heistä opiskeli korkeakoulussa tai oli valmistunut korkeakoulusta. Osallistu-

jien kertomuksista esiin nousseet lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset liittyivät lapsuu-

dessa koettuun fyysiseen ja emotionaaliseen kaltoinkohteluun, väkivaltaan, kuritusväkivaltaan, 

vanhempien eroon, vanhemman psyykkisiin häiriöihin tai sairauteen, vanhemman päihdeon-

gelmaan, vanhemman rikollisuuteen, perheen köyhyyteen, lastensuojelukontaktiin sekä lähi-

suhdeväkivallalle altistumiseen. Jokaista osallistujaa yhdisti kokemus siitä, että toinen tai mo-

lemmat vanhemmista olivat olleet lapsuudessa saavuttamattomissa ja vähintäänkin ajoittain ky-

kenemättömiä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Osallistujista kolme kertoi käyneensä tai käyvänsä 

psykoterapiassa.  

4.3 Tutkimusaineiston tuotanto kollaasia ja syvähaastattelua hyödyntäen 

Hakalan (2008, s. 165) tavoin katson, että tutkijan ensisijainen metodinen taito on ajattelun 

taito. Tutkimusmetodologiaa valitessani olen reflektoinut runsaasti omaa ajatteluani, jotta va-

litsemani tutkimusmetodit olisivat mahdollisimman toimivia tutkimuskysymyksiin vastaami-

sessa, affektiivisuuden esiin tuomisessa sekä sensitiivisyyden ja eettisyyden varmistamisessa. 

Aineistontuotannossa hyödynsin menetelmää, jossa yhdistyivät luova työskentely (ks. Leavy, 

2018) sekä syväluotaava haastattelu (ks. Sarajärvi & Tuomi, 2018). Seuraavaksi kuvaan ja pe-

rustelen näitä valitsemiani tutkimusmetodeja. 
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4.3.1 Syvähaastattelu sensitiivisen aiheen kartoittamiseksi 

Haastattelu on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa hyvin yleisesti käytetty laadullinen tutki-

musmenetelmä (Atkins & Wallace, 2016). Syvähaastattelu on yksi haastattelun muoto, jossa on 

ideana, että tutkija syventää osallistujan esille tuomia asioita lisäkysymyksillä (Sarajärvi & 

Tuomi, 2018). Syvähaastattelua käyttäessä tutkimustilanteet eivät siis etene ainoastaan etukä-

teen laadittujen kysymysten pohjalta, vaan myös osallistujien esiin tuomien aiheiden kautta. 

Tällöin tutkimustilanteen etenemisen suhteen valtaa on myös osallistujalla.  

Haastattelu antaa mahdollisuuden jakaa osallistujien kanssa tuotettua tietoa tutkimuksen muo-

dossa (ks. Kallinen ym., 2018, s. 47–50). Tämä puolestaan voi luoda osallistujille kokemuksen 

kuulluksi tulemisesta. Haastattelu mahdollistaa kysymysten selventämisen ja toistamisen sekä 

väärinkäsitysten oikaisemisen toisin kuin esimerkiksi kysely (Atkins & Wallace, 2016; Sara-

järvi & Tuomi, 2018).  Syvähaastattelu sopii tutkimukseeni myös siitä syystä, ettei se vaadi 

tutkimukseen osallistuvilta teoreettista ymmärrystä tutkimuksen aihepiireistä (Sarajärvi & 

Tuomi, 2018). Syvähaastattelu sallii intuitiivisen ja kokemusperäisen lähestymisen haastatte-

lussa (Sarajärvi & Tuomi, 2018). Tämä sopii hyvin yhteen ontologisena ja epistemologisena 

lähtökohtana käyttämieni affektiteorioiden kanssa.  

Syvähaastattelua hyödyntäessä pyrin painottamaan affektiivisuutta kysymällä tarkentavia ky-

symyksiä esimerkiksi tunteisiin, tuntuihin, kehollisuuteen ja ilmapiireihin liittyen. Kiinnitin 

Walkerdinen ja kumppaneiden (2013) esimerkin mukaisesti huomion affektiivisuuteen huomi-

oimalla tilanteissa esimerkiksi äänenpainon, äänensävyn, puherytmin sekä sanattoman ja ke-

hollisen viestinnän. 

4.3.2 Luova kollaasi herkkätuntoisen aiheen käsittelyssä 

Kuntoutusaloilla taidelähtöisten, luovien ja visuaalisten menetelmien potentiaali on ollut jo pit-

kään tiedossa. Esimerkiksi toimintaterapiassa hyödynnetään luovia menetelmiä asiakkaiden it-

seilmaisun, osallisuuden, hyvinvoinnin ja itsetunnon vahvistamiseksi (Müllersdorf & Ivarsson, 

2016). Tieteessä kiinnostus visuaalisten menetelmien hyödyntämiseen on puolestaan kasvanut 

2000-luvulla (Hakoköngäs & Martikainen, 2021). Luovien tutkimusmenetelmien suosio on li-

sääntynyt etenkin posthumanistisen ja uusmaterialistisen ajattelun myötä (Tumanyan & Huuki, 

2020).  
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Tässä tutkielmassa käytetyn luovan kollaasin voidaan katsoa kuuluvan sekä osallistuviin (par-

ticipatory research method) että taidelähtöisiin (art-based research method) tutkimusmenetel-

miin. Luovia ja osallistuvia tutkimusmenetelmiä yhdistää ajatus siitä, ettei tietämistä ja tietoa 

voi tavoittaa ainoastaan kielellisen ilmaisun ja rationaalisen ajattelun keinoin (Ryynänen & 

Rannikko, 2021). Nämä tutkimusmenetelmät auttavatkin kartoittamaan kokemuksia moniulot-

teisesti esimerkiksi tunteiden, kehollisuuden, mielikuvituksen ja muistojen alueilla (Ryynänen 

& Rannikko, 2021). Luovat työskentelymenetelmät ovatkin erityisen hyödyllisiä käsiteltäessä 

aiheita, joiden ilmaisemisessa sanalliset keinot ovat riittämättömiä (Tumanyan & Huuki, 2020). 

ACE-kokemukset ovat sensitiivinen aihe, joten Kallista ja kumppaneita seuraten (2018, s. 65) 

haastattelun rinnalla on perusteltua käyttää juuri osallistuvaa ja visuaalista menetelmää. Herk-

kätuntoista aihetta voi olla helpompi käsitellä samalla, kun tekee samalla konkreettista toimin-

taa käsillään. Kollaasin tekeminen mahdollistaa esimerkiksi sen, ettei osallistujan tarvitse yllä-

pitää katsekontaktia tutkijaan, mikä voi osaltaan helpottaa herkkätuntoisten aiheiden käsittelyä. 

Luovien tutkimusmenetelmien avulla on mahdollista tuoda esille valtasuhteita (Leavy, 2018) 

sekä heikosti tiedostettuja ja piiloutuvia kokemuksia (Tumanyan & Huuki, 2020). Luovat ja 

visuaaliset menetelmät ovat hyödyllisiä etenkin kartoittaessa aihepiirejä, joiden tavoittaminen 

on haasteellista perinteisiä puheeseen tai tekstiin keskittyviä menetelmiä käyttäen (Tumanyan 

& Huuki, 2020). Tumanyan ja Huukin (2020) mukaisesti luovat työskentelymenetelmät ovat 

erityisen hyödyllisiä käsiteltäessä aiheita, joiden ilmaisemisessa sanalliset keinot ovat riittämät-

tömiä. Näin ollen luova kollaasimenetelmä sopii erityisen hyvin herkkätuntoisten ACE-koke-

musten sekä osin sanattomasti ja tiedostamattomasti välittyvien ylisukupolvisten taakkojen kar-

toittamiseen.  

Viime vuosina on ilmestynyt muutamia ACE-kokemuksia ja luovia menetelmiä käsitteleviä 

tutkimuksia (esim. Kay & Wolf, 2017; Pliske, Stauffer & Werner-Lin, 2021). Pliske kumppa-

neineen (2021) tutki aikuisia, joiden lapsuudessa oli ollut vähintään neljä haitallista kokemusta, 

ja jotka eivät tästä huolimatta kokeneet pitkäaikaisia terveyden tai hyvinvoinnin haittoja. Sel-

visi, että näiden aikuisten lapsuudessa leikki ja luovat menetelmät olivat toimineet suojaavina 

tekijöinä tarjoten viitekehyksen, jossa he olivat kyenneet luomaan omaa identiteettiään sekä 

prosessoimaan lapsuutensa vaikeita kokemuksia (Pliske ym., 2021). Tämä tutkimustulos tukee 

ajatusta siitä, että luova kollaasimenetelmä voi mahdollistaa osallistujille tutkimustilanteessa 

keinon prosessoida ja tuoda esille lapsuuden kokemuksiaan. 



 

21 

 

4.4 Tutkimuksen kulku 

Varsinaiseen tutkimustilanteeseen valmistauduin etukäteen järjestämällä tutkimustilan. Asetin 

esille luovan kollaasin kokoamiseen tarvittavia välineitä kuten erilaisia papereita, kartonkeja, 

teippejä, tarroja, liimaa, sakset ja muita askarteluvälineitä. Nämä tarvikkeet olivat yhdellä pöy-

dällä ja toisen pöydän varasin työskentelylle. Tutkimustilanteen aluksi kävimme yhdessä osal-

listujan kanssa tutkimusluvan ja tietosuojailmoituksen läpi. Kerroin aiheet, joita tutkimustilan-

teessa oli tarkoitus käsitellä. Ohjeistin, että mikäli kysyn jotain sellaista, josta osallistuja ei ha-

lua jutella, voi hän olla vastaamatta tai pyytää vaihtamaan aihetta. Tämän jälkeen annoin osal-

listujalle ohjeen lähteä kuvaamaan kollaasiin varatuista materiaaleista teos, joka kuvaa heidän 

lapsuudenkotiaan.  

Pyrin tutkimustilanteessa luomaan sallivaa ilmapiiriä ja tekemään tilaa osallistujille, jotta he 

voisivat lähteä mahdollisimman omaehtoisesti toteuttamaan haluamansa kaltaista kollaasia. Jo-

kaisessa tutkimustilanteessa kävi niin, että alun pienen epäröinnin jälkeen osallistujille tuli kol-

laasiin varatuista materiaaleista mieleen jotain, joka palautti heidät muistoissaan lapsuudenko-

tiinsa. Esimerkiksi eräälle osallistujalle kollaasimateriaaliksi varatut eri väriset teipit toivat mie-

leen lapsuudenkodin verhot. Toiselle osallistujalle kuviopaperi toi mieleen lapsuudenkodin 

suuren peilin, kolmas osallistuja kuvaili päänmuotoisten tarrojen innoittamana lapsuudenper-

heensä kokoa ja neljäs osallistuja valitsi eri värisiä papereita kuvaamaan elämänsä ajanjaksoja. 

Osallistujat lähtivät kollaasia aloittaessaan oma-aloitteisesti kertomaan näistä mielleyhtymis-

tään. Tästä keskustelua oli luontevaa syventää tarkentavilla kysymyksillä. Tutkimustilanteille 

yhteistä oli myös se, että jokainen osallistuja toi jo tutkimustilanteen alkupuolella esille lapsuu-

teensa liittyviä haitallisia kokemuksia.  

Pääasiassa osallistujien kertomukset johdattelivat tutkimustilanteen kulkua. Tutkimustilanne 

soljui eteenpäin osallistujien kertoessa runsaasti elämästään. Pyrin tarttumaan osallistujien esiin 

tuomiin asioihin ja syventämään niitä lisäkysymyksillä, kuten syvähaastatteluun kuuluu (Sara-

järvi & Tuomi, 2018). Kertomuksen polveillessa oli luontevaa esittää tarkentavia kysymyksiä 

osallistujien esiin tuomista aiheista, ja haastattelujen edetessä esitin myös avoimia kysymyksiä 

etukäteen pohtimistani aiheista. Välillä toistin, tarkensin ja varmistin osallistujan kertomaa. Py-

rin tällä myös tietoisesti luomaan osallistujalle tunteen siitä, että hän tulee kuulluksi. Sain kah-

delta osallistujalta jälkikäteen palautetta siitä, miten he olivat kokeneet omien kokemustensa 

jakamisen tutkimustilanteessa vaivattomaksi. Tutkimustilanteissa jokainen meistä osallistu-

neista koki liikutusta ja surua, mutta tilanteissa oli läsnä myös paljon huumoria ja naurua.  
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Tutkimustilanteista syntyi äänitallenteita, jotka litteroin tekstimuotoon. Litteroinnit ovat toimi-

neet tämän tutkimuksen pääasiallisena aineistona. Tarvittaessa palasin kuuntelemaan äänital-

lenteita, mikäli halusin varmistaa esimerkiksi muistikuvani äänensävystä tilanteessa. Litte-

roidussa aineistossa en käyttänyt osallistujien nimiä heidän yksityisyytensä turvaamiseksi, vaan 

korvasin ne pseudonyymeillä. Anonymisoin aineiston myös paikkakuntien ja muiden henkilöi-

den nimien osalta. Lisäksi jätin aineistokatkelmista pois kohtia, jotka olivat analyysin kannalta 

epäolennaisia ja olisivat voineet lisätä osallistujien tunnistettavuutta. Neljän äänitallenteen 

kesto oli yhteensä 6 tuntia 12 minuuttia. Litteroitua aineistoa syntyi yhteensä 82 sivun verran. 

Sanamäärä oli yhteensä 39 868 sanaa. Tutkimustilanteissa osallistujat loivat myös kollaasit, 

joista otetut neljä valokuvaa ovat olleet osa tutkimusaineistoa.  

4.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi on teoriasidonnainen, sillä analyysia ovat ohjanneet affektiteoriat ja -tutki-

mukset. Analyysiä on ohjannut etenkin Walkerdinen ja kollegoiden (2013) työ, jossa he luovat 

Davoinen ja Gaudillieren psykoanalyyttista työtä hyödyntäen uudenlaista tutkimusmetodolo-

giaa, joka pyrkii tuomaan esiin kokemusten kätkeytyviä ja tietoisuuden ulottumattomissa olevia 

puolia. Aloitin aineiston analysoimisen osin jo litterointivaiheessa. Litteroidessani tutkimusti-

lanteissa nauhoitettuja äänitteitä kiinnitin huomiota itsessäni herääviin tuntuihin ja kirjasin näitä 

ylös samalla, kun litteroin aineistoa. Kiinnitin huomiota osallistujien äänensävyihin, hiljenty-

misiin, nauruun, liikutukseen, itkuun sekä kertomusten ristiriitaisuuksiin ja irrationaalisuuksiin 

(ks. Walkerdine ym., 2013). Walkerdinen ja kollegoiden (2013) mukaisesti näiden kautta voi-

daan kommunikoida epäsuorasti esimerkiksi ylisukupolvisista taakoista. Tein litterointivai-

heessa sähköiseen litteroituun aineistoon alleviivauksia ja muistiinpanoja esimerkiksi osallistu-

jien äänensävyihin tai itsessäni heränneisiin ajatuksiin liittyen. 

Kuten Walkerdine kollegoineen (2013) osoittaa, tutkimusaineiston analyysissa tutkijan omat 

reaktiot ja niiden tarkastelu ovat sellaisenaan käyttökelpoista tutkimusdataa. Walkerdineä ja 

kumppaneita (2013) seuraten hyödynsin kehollista tietämystä (embodied knowing) aineiston 

tuotannon ja analysoinnin vaiheissa. Kiinnitin huomion aineiston affektiivisesti intensiivisiin 

kohtiin, jotka Ringrosen ja Reynoldsin (2014) mukaisesti ”hohtivat” aineistosta. Nämä aineis-

ton kohdat tulivat aineistonanalyysissa esiin affektiivisen resonoinnin kautta (Walkerdine ym., 

2013). Tämä resonointi oli esimerkiksi itsessäni herännyttä ihmetystä, samaistumista tai liiku-
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tusta (ks. Ringrose & Reynold, 2014). Walkerdinen ja kollegoiden (2013) mukaisesti juuri re-

sonoinnin kautta on mahdollista tavoittaa kertomusten aukot, ristiriitaisuudet ja hiljaisuudet, 

jotka kätkevät sisäänsä esimerkiksi sosiaalisen linkin katkeamisen. Tällainen resonointia herät-

tänyt kohta oli esimerkiksi tutkimukseen osallistuneen Iiriksen hyvin intensiivisesti kuvaama 

todellisuudesta irtaantunut varattomuuden pelko. Tämän pelon kautta tuli kommunikoiduksi 

aiempien sukupolvien kokeman traumaattisten kokemusten synnyttämä ylisukupolvinen 

taakka, joka ilmeni Iiriksen elämässä rahaan liittyvissä ajatuksissa ja käytänteissä. 

Hiljalleen kiinnittäessäni huomion aineiston affektiivisuuteen löysin aineistosta toistuvuuksia, 

jotka nostin tarkempaan tarkasteluun. Näitä olivat osallistujien koulussaan kokema näkymättö-

myys ja näkyvyys, luontoympäristön ja kirjallisuuden merkityksellisyys, puhumattomuus, voi-

makkaat häpeän kokemukset sekä varattomuuden pelko. Analyysivaiheessa ohjaajani tutustui 

litteroituun aineistoon ja keskustelimme aineistosta esiin nousevista kohdista. Analyysissa on 

käytetty jokaisen neljän osallistujan kanssa tutkimustilanteissa tuottunutta aineistoa.  

Muodostin aineistosta kolme tutkimuskysymyksiin vastaavaa osiota. Näistä ensimmäinen kä-

sittelee ylisukupolvisia taakkoja. Teema kumpuaa tutkimustilanteesta, jossa kiinnitin huomiota 

siihen, miten puhumattomuus, häpeä ja varallisuuteen liittyvät asiat olivat tutkimustilanteissa 

toistuvia teemoja. Litteroinnin jälkeen nostin näitä kohtia aineistosta tarkempaan tarkasteluun, 

sillä edelleen litteroidessa nämä kohdat kiinnittivät huomioni vaikuttaen kohdilta, joissa oli tart-

tumapintaa lapsuudenaikaisiin haitallisiin kokemuksiin kytkeytyvään ylisukupolviseen affekti-

välitteiseen taakkasiirtymään (ks. Walkerdine ym., 2013) Nämä kohdat olivat affektiivisesti 

intensiivisiä (Walkerdine ym., 2013). Palasin useaan kertaan lähdekirjallisuuteen muodostaak-

seni selkeän ymmärryksen siitä, miten aineiston kohdat liittyivät ylisukupolvisuuteen.  

Walkerdinen ja Jiménezin (2012) mukaisesti ylisukupolvisesti siirtyneitä taakkoja ei voi tulkita 

yksinomaan haitallisiksi, vaan niitä tulee tarkastella historiallisessa kontekstissaan käytänteinä, 

jotka ovat aikoinaan olleet yhteisön selviytymisen kannalta välttämättömiä. Nämä käytänteet 

eivät ole aikoinaan syntyneet tyhjiössä, vaan erilaisten ideologisten, yhteiskunnallisten, poliit-

tisten ja taloudellisten voimien vaikutuksesta (ks. Walkerdine & Jiménez, 2012). Tästä johtuen 

kiinnitän ylisukupolvisten taakkojen analyysin sosiaalihistorialliseen kontekstiin. Analyysini 

on osin spekulatiivista (Walkerdine ym., 2013), sillä tässä tutkimuksessa käyttämäni tieto osal-

listujien sukujen historiasta rajoittui tutkimukseen osallistuneiden omiin kertomuksiin.  

Chon (2008) ja Gordonin (2008) tavoin esitän, että juuri vaietut salaisuudet ja aukot suvun 

tiedostetussa historiassa voivat muuttua tulevien polvien elämää määrittäviksi menneisyyden 
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haamuiksi. Ylisukupolvisia taakkoja analysoidessani tarkastelen etenkin niitä kohtia, jotka tuot-

tivat itsessäni resonointia (ks. Walkerdine ym., 2013). Usein juuri resonointia tuottavissa koh-

dissa välittyy hyvin voimakas affektiivinen intensiteetti, mikä voi paljastaa epäsuorasti kom-

munikoituja ylisukupolvisia taakkoja, jotka ovat tallentuneet ruumiin muistiin tiedostamatto-

man ja kielellisen ajattelun tavoittamattomiin (Walkerdine & Jiménez, 2012; Walkerdine ym, 

2013). 

Toinen analyysiluku käsittelee yhteenkietoumissa syntyneitä koulukokemuksia. Tämäkin 

teema kumpuaa aineistontuotannosta, jonka aikana kiinnitin huomiota siihen, miten jokaisen 

osallistujan kertomuksissa nousi esiin vahvasti koulussa koettua näkymättömyyttä. Litteroituun 

aineistoon perehtyessäni tämä näkymättömyys nousi uudelleen esille. Ohjaajani auttoi huomaa-

maan, että aineistosta nousee esiin myös tämän näkymättömyyden kanssa ristiriitaista näky-

vyyttä. Tästä muotoutui osio, jossa analysoin osallistujien koulussa kokemaa näkyvänä ja nä-

kymättömänä olemisen ristiriitaisuutta.  

Kolmanneksi osa-alueeksi muodostui toivoa ja lapsuuden kannattelijoita kuvaava osio. Myös 

tässä osiossa toistuvat teemat herättivät huomioni jo tutkimustilanteissa. Jokainen osallistuja toi 

esiin paikkoja, esineitä tai asioita, jotka olivat kannatelleet ja auttaneet heitä jaksamaan vaikeina 

aikoina. Tämä näkökulma on eettisesti tärkeä, sillä halusin tuoda esiin sen, miten raskaista ko-

kemuksista huolimatta aina on olemassa toivoa.  

4.6 Eettisyys herkkätuntoisen aiheen tutkimisessa 

Tehtäväni on ollut koko tutkimusprosessin ajan varmistaa tutkimukseen osallistuneiden oikeuk-

sien toteutuminen, yksityisyys ja hyvinvointi sekä se, ettei heille aiheudu harmia (Berg & Lune, 

2014, s. 61). Jokainen tutkimukseen osallistunut ilmoittautui itse vapaaehtoiseksi tutkimuskut-

sun kautta. Tutkimuskutsussa (liite 1) tiedotin etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkimus-

tilanteen aluksi kävin jokaisen osallistujan kanssa yhdessä läpi tietosuojailmoituksen ja tutki-

musluvan. Osallistujat täyttivät tutkimusluvan (liite 2) ja allekirjoittivat sen. Tutkimusluvassa 

toin ilmi, että osallistuja voi milloin tahansa keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, eikä hä-

nelle tule tästä seuraamuksia. Annoin osallistujille myös mahdollisuuden ottaa minuun yhteyttä 

haastattelun jälkeen, mikäli heillä nousee esiin esimerkiksi aiheeseen liittyviä kysymyksiä.  
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Tutkimusaineiston käsittelyssä ja tässä kirjallisessa raportissa käytettyjen aineistokatkelmien 

valinnassa olen huomioinut osallistujien yksityisyyden suojaamisen. Olen tehnyt Oulun yliopis-

ton kasvatustieteiden tuoreiden ohjeistusten mukaisesti tietosuojan ennakkoarvioinnin, joka on 

pitänyt sisällään esimerkiksi arvion tutkimuksen mahdollisista riskeistä ja niitä ennaltaehkäise-

vistä toimenpiteistä. Aineiston litterointia tehdessäni pseudonymisoin ja anonymisoin aineistoa. 

Litteroidun aineiston olen säilyttänyt salasanalla suojattuna sähköisesti.  

Olen kiinnittänyt huomiota eettisyyteen ja sensitiivisyyteen aiheen valinnasta ja rajaamisesta 

alkaen. Oma kiinnostukseni ACE-kokemusten ja ylisukupolvisuuden kysymyksiin kumpuaa 

omasta taustastani. Ennen erityispedagogiikan opintojani työskentelin kuusi vuotta toimintate-

rapeuttina ja havaitsin, miten erilaisia taustoja ja lähtökohtia perheillä ja lapsilla on. Toiminta-

terapeuttina työskennellessä minulle heräsi ajatus siitä, miten riittämättömiä erilaiset palvelut 

yksilökeskeisyydessään usein ovat. Usein pohdin sitä, miksi yhteiskunnan tuki kohdistuu hyvin 

rajatusti esimerkiksi oireilevaan lapseen, vaikka avun ja tuen tarpeessa olisi koko perhe.  

Kiinnostukseni tutkielmani aihepiireihin koskettaa myös omaa henkilökohtaisempaa histori-

aani. Tunnistan ylisukupolvisuuden vaikutuksia suvussani, lapsuudenperheessäni ja itsessäni. 

Suvussani periytyviä ovat olleet esimerkiksi matala koulutustaso ja psyykkiset sairaudet. Su-

vussani on myös monenlaista ylisukupolvista taakkaa. Tiedän esimerkiksi, että äitini vanhem-

mat ovat molemmat olleet sotalapsina. Mummoni on lähetetty vuoden ja yhdeksän kuukauden 

ikäisenä Ruotsiin, eikä hän ole muistanut perhettään tai äidinkieltään Suomeen palatessaan. Sa-

moin pappani on lähetetty Ruotsiin, jossa hän on päätynyt lastenkotiin. Isäni isä on puolestaan 

menettänyt toisessa maailmansodassa kaksi veljeään. Isoisäni on elänyt lapsuutensa perheessä, 

jossa isä oli kokenut sisällissodan ja sotavankeuden.  

Omien henkilökohtaisten kokemusteni takia punnitsin aiheen valintaa tarkasti. Kallisen ja kol-

legoiden (2018, s. 146) mukaisesti ajattelen kuitenkin, että oma taustani voi olla sensitiivisen 

aiheen käsittelyssä ennen kaikkea eduksi. Omat kokemukseni ovat vaikuttaneet väistämättä esi-

merkiksi siihen, millaisen näkökulman olen tutkimuksessani valinnut. Kiinnostukseni ja tie-

donjanoni valitsemiini aihepiireihin kietoutuu omaan taustaani. Ilman henkilökohtaista sidettä 

motivaationi toteuttaa tämä tutkielma ei luultavasti olisi ollut näin vahva. Ajattelen omaa taus-

taani aiheen käsittelyssä ennen kaikkea rikkautena. Moilasen ja Räihän (2018) tapaan ajattelen, 

että erilaisten merkitysten tulkinta vaatii herkkyyttä havaita vivahteita ja tätä herkkyyttä tuo 

juuri henkilökohtainen siteeni tutkielmani aiheisiin. Oma historiani voi auttaa esimerkiksi tun-
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nistamaan ja ymmärtämään hienovaraisia ylisukupolvisuuteen viittaavia tuntuja. Emotionaali-

nen siteeni tutkimukseni aihepiireihin myös auttaa hyödyntämään tutkimukseni viitekehykseksi 

valikoitunutta affektiteoriaa.  

Kallisen ja kollegoiden mukaisesti olen pyrkinyt tutkimusta toteuttaessani tiedostamaan, miten 

tutkimukseen osallistuminen voi nostaa osallistujissa pintaan jo käsiteltyjä asioita, tunteita ja 

tuen tarpeita (Kallinen ym., 2018, s. 119). Koen, että oma aiempi toimintaterapeutin kokemuk-

seni on auttanut minua koko tutkimusprosessin ajan herkkätuntoisen aiheen käsittelyssä ja osal-

listujien empaattisessa kohtaamisessa. Pyrin tutkimustilanteissa aktiiviseen kuunteluun ja sen-

sitiiviseen kohtaamiseen sekä osallistujien kokemusten peilaamiseen takaisin. Halusin mahdol-

listaa tutkimukseen osallistujille kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksen. Aiempaan toi-

mintaterapeutin työhöni liittyi erilaisissa, ajoittain haastavissakin, vuorovaikutustilanteissa toi-

mimista ja herkkätuntoisten aiheiden käsittelyä. Tätä kautta oma aiempi toimintaterapeutin am-

mattini on osaltaan vahvistanut tutkimuksen sensitiivistä ja eettistä toteuttamista. 

Jokainen tutkimustilanne imaisi minut otteeseensa. Osallistujista kolme kertoi kollaasin teon 

aikana paljon omasta elämästään ja itsestään oma-aloitteisesti. Usein vaikutti siltä, että osallis-

tujilla oli tarve kiirehtiä kertomaan haitallisista kokemuksistaan jo heti tutkimustilanteen aluksi, 

ilman että olin kysynyt aiheesta. Osallistujat ikään kuin ryöpsäyttivät heti alkuun kipeät koke-

muksensa. Tutkimustilanteissa oli läsnä joukko tunnistettavissa ja nimettävissä olevia tunteita 

kuten vihaa, surua ja iloa. Usein paitsi osallistuja, myös minä itse liikutuin. Usein oli myös 

tilanteita, joissa jaoimme osallistujien kanssa huumorin ja naurun.  

Tutkimustilanteiden jälkeen kolme haastateltavista ei kiirehtinyt tilanteesta pois, vaan jäi jutte-

lemaan kanssani. Yksi osallistujista otti vielä jälkikäteen yhteyttä kertoen, että tutkimustilan-

teessa oli ollut helppo puhua ja että hän koki tulleensa kuulluksi. Yksi osallistujista kiirehti 

tutkimustilanteen jälkeen lähtöään. Jäin miettimään, oliko tilanteesta pois kiirehtiminen merkki 

siitä, että omiin kokemuksiin palaaminen oli hänelle jollain tapaa haitallista. Toisaalta saatoin 

omalla toiminnallani aiheuttaa pois kiirehtimisen kertoessani lopuksi, että olimme käyttäneet 

aikaa enemmän kuin sovitut yksi ja puoli tuntia. Tunsin vastuukseni huolehtia etukäteen sopi-

mastamme aikarajasta ja siitä, että käytän osallistujien aikaa vain sen verran, kuin olemme so-

pineet. Tämä pois kiirehtinyt osallistuja oli ollut aiemmin tutkimustilanteessa hyvin puhelias ja 

oma-aloitteinen. Hän myös ilmaisi haastattelussa vahvaa tarvetta käyttää ne tilaisuudet, joissa 

hän pystyi vaikuttamaan esimerkiksi eriarvoisuuteen. Tästä huolimatta jäin pohtimaan tutki-

mustilanteen eettisyyttä ja sitä, kuinka olisin voinut toimia tilanteessa toisin. 
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Koko tutkimusprosessin ajan olen pohtinut tutkimuksen eettisyyteen ja vastuullisuuteen liitty-

viä kysymyksiä. Koen suurta vastuuta tutkimukseen osallistuneita kohtaan. Koen velvollisuu-

dekseni huolehtia siitä, että toteutan tutkielmani raportointeineen niin laadukkaasti kuin kyke-

nen. Olen pyrkinyt varmistamaan tämän paneutumalla analyysi- ja tutkimustulososioihin sy-

vällisesti. Olen pyytänyt työni analyysiosioon useaan kertaan kommentteja ja ohjausta ohjaa-

jaltani. Vastuullisuudesta kertoo myös se, että päätin käyttää analyysiosion työstämiseen alku-

peräisestä suunnitelmastani poiketen enemmän aikaa, sillä halusin saada työni analyysiosiosta 

syvällisen ja perusteellisen. 

4.7 Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Tässä tutkielmassa olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä eli huolellisuutta, rehellisyyttä 

ja tarkkuutta tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

[TENK], 2021). Tutkimuksen kirjallisessa raportoinnissa olen pyrkinyt tarkkuuteen ja avoi-

muuteen sekä viitannut hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti huolellisesti lähteenä käyttä-

miini julkaisuihin (ks. TENK, 2021). 

Tämän tutkimuksen tulokset antavat suuntaa aiheelle, jota ei ole aiemmin juurikaan tässä tut-

kielmassa valitusta näkökulmasta kartoitettu. Tulokset ovat rajattuja, sillä tämän tutkimuksen 

osallistujajoukko oli pieni. Toisaalta pieni osallistujamäärä oli tarpeellinen, sillä se mahdollisti 

aineiston syvällisen analyysin ja tutkimuksen toteuttamisen Pro Gradu-tutkielman puitteissa.  

Tässä tutkimuksessa menetelmät olivat toimivia tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Etenkin 

luova kollaasimenetelmä oli tarpeellinen herkkätuntoisen aiheen käsittelemiseksi ja affektiivi-

suuden korostamiseksi. Kollaasin tekeminen toimi tutkimustilanteissa hyvin johdatellen usein 

keskustelua osallistujien ehdoilla.  

Tutkielmassani olen huomioinut eettisyyden erittäin tarkasti heti tutkimussuunnitelmavaiheesta 

lähtien. Olen seurannut Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinnäytetöille laadit-

tua tietosuojapolkua ja tehnyt esimerkiksi tietosuojaan liittyvän riskienarvioinnin etukäteen.  
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5 Aineiston analyysi ja tutkimustulokset 

Tässä analyysiluvussa vastaan tutkimuskysymyksiin jäsentäen aineistonanalyysin kolmeen ala-

lukuun. Ensin analysoin ylisukupolvisia taakkoja, joita tähän tutkimukseen osallistuneet kan-

toivat mukanaan. Tämän jälkeen analysoin sitä, miten ylisukupolvisten taakkojen, lapsuuden 

aikaisten haitallisten kokemusten ja koulukokemusten yhteenkietoutuessa osallistujat kokivat 

ristiriitaista näkymättömyyttä ja näkyvyyttä kouluyhteisöissään. Lopuksi analysoin niitä kie-

toumia, joissa osallistujat ovat tulleet lapsuudessaan kannatelluiksi ja kokeneet turvaa. 

5.1 Ylisukupolvisten taakkojen jatkumot 

Walkerdineä ja Jiméneziä (2012) seuraten osoitan, miten tähän tutkimukseen osallistuneiden 

suvut olivat kohdanneet historiassaan haitallisia tapahtumia, joiden seurauksena tuottui osallis-

tujissa jatkuneita epävarmuuden ja turvattomuuden tuntuja. Siiralan (1983) ja Siltalan (2017) 

tavoin kutsun näitä ylisukupolvisesti jatkuneita tuntuja taakkasiirtymiksi. Siltala (2017, s. 19) 

määrittelee Martti Siiralan psykoanalyyttistä ajattelua hyödyntäen taakkasiirtymän ilmiöksi, 

jossa aiempien sukupolvien kokemat vaietut ja käsittelemättömät kärsimykset ja ahdistukset 

siirtyvät sukupolvelta toiselle. 

5.1.1 Jörösuomalaisuus ja vaikeuksista vaikeneminen 

”Mullahan oli salaisuuksia. Salaisuudet on aina raskaita.” (Anni) 

”Et mä pelkäsin meijä isää ja sen katsetta ja ja seki teki musta sen et mä vaikenin.” 

(Enna) 

”Ei mulla ollu niinku sellasta et mä nyt meen jonku luokse itkemään ja voin turvautua 

johonki. Et ei mulla sellasta oo ollu. Ei niinku ei ketää.” (Enna) 

”Meille aina opetettiin, että kodin asioista ei saa puhua. Et piti salailla.” (Iiris) 

Käsittelen ja käsitteellistän aluksi ylisukupolvisesti jatkunutta vaikeuksista vaikenemista, joka 

kietoutui jokaisen tähän tutkimukseen osallistuneen kokemuksiin. Vaikeuksista vaikenemisella 

tarkoitan tässä yhteydessä paitsi puhumattomuutta, myös negatiivisiksi koettujen tunteiden tu-

kahduttamista. Walkerdineä ja Jiméneziä (2012, s. 71) seuraten negatiivisten asioiden sivuutta-

minen oli tähän tutkimukseen osallistuneiden suvuissa jatkunut defensiivinen mekanismi, jonka 
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tarkoituksena oli perheyhteisön sisäistä solidariteettia vahvistamalla pitää yhteisö kasassa vai-

keina aikoina. Siltalan (2017, s. 19) mukaisesti taakkasiirtymät syntyvät juuri silloin, kun ras-

kaista kokemuksista vaietaan, eikä niitä käsitellä.  

”Mää tiedän sen että äiti on esimerkiksi kasvatettu sillain, niinku sanoin ne on 

ollu tosi jörösuomalaisia, heidän perheessä ei oo saanu niinku itkee. Et siel pitää 

olla vahva ja puksuttaa eteenpäin ja muuta. (…) Mutta aikuisena mä esimerkiks 

muistan et äidilt on joskus vähä niinku lipsahtanu semmonen, et jos mä oon ollu 

jossain semmosessa tosi vähä niinku jopa hysteerisen surullisessa mielentilassa, 

nii tota äiti on vähä ollu sillain et lopeta nyt se, lopeta se itkeminen.” (Julia) 

Julia kertoi, miten hänen äidinpuolen suvussaan oli vaiettu vaikeiksi koetuista tunteista ja ta-

pahtumista. Negatiivisiksi tulkitut tunteet, kuten suru, ohitettiin ja tukahdutettiin. Julian äidin 

vanhemmat työskentelivät runsaasti, minkä takia he olivat usein poissa ja lasten täytyi selviytyä 

keskenään. Perheen kasvatus oli Julian mukaan tiukkaa ja ankaraa.  Julia kertoi, miten hänen 

äitinsä oli tietoisesti pyrkinyt kasvattamaan omia lapsiaan eri tavalla, kuin miten häntä oli kas-

vatettu hänen lapsuudessaan: 

”Äiti on ehkä enemmän puhunu siitä, koska hän on kertonut että hänen vanhem-

pansa on ollut aika paljon poissa (…)  ja äiti aina muistelee sitä, että ne oli aina 

kahestaan sisaruksensa kanssa. Ja sen mä niinku tiedän, että niinku äiti on tehny, 

hän on sanonut että hän on tehnyt tietosen päätöksen että hän haluaa, että hänen 

oma perheensä on fyysisesti ja henkisesti läheinen, läheisiä, koska hänen omassa 

perheessä kuulemma mummu ja vaari on ollu tosi jörösuomalaisia, että niinku 

tunteita ei oo näytetty ja on ollu tiukkaa ja niinku semmosta.”  (Julia) 

Julian kuvaus hänen äitinsä lapsuudenperheen jörösuomalaisuudesta kuvastaa yleistä käsitystä, 

jonka mukaan suomalaiset ovat perusluonteeltaan juroja, vähäpuheisia, etäisiä ja tunnekylmiä. 

Kuten Cho (2008) osoittaa, juuri tällaiset itsestään selvinä totuuksina sisäistetyt narratiivit kät-

kevät sisäänsä tiedostamatonta ylisukupolvisesti jatkunutta taakkaa. Jörösuomalaisuus on 

myytti, joka on muotoutunut historiallisissa yhteenkietoumissa aiempien sukupolvien kohtaa-

mista traumoista (ks. Cho, 2008, s. 17).  Nämä aiempien sukupolvien kokemat traumat liittyvät 

etenkin Suomessa käytyihin sotiin. Siltalan (2017, s. 42) mukaisesti Suomen sotien muistami-

sen ja työstämisen ovat eri aikoina estäneet erilaiset yhteisölliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset 
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ja poliittiset kiellot. Näissä kieltojen yhteenkietoumissa on tuottunut kollektiivista muistamat-

tomuutta (Siltala, 2017). Sotien ylisukupolvinen taakka ilmenee siis juuri myyttisen jörösuoma-

laisuuden olemuksessa. 

Jörösuomalaisuuden olemuksen käsitteellistämiseksi on oleellista tarkastella historiallisia ta-

pahtumia. Kivimäki, Hytönen ja Karonen (2015) nimittävät Suomessa vuosien 1944–1950 vä-

lissä vallinnutta ajanjaksoa rauhattoman rauhan ajaksi. Jatkosota oli päättynyt, mutta sota oli 

vielä ihmisten mielissä vahvasti läsnä ja Oulua pohjoisemmassa sodittiin vielä (Tuominen, 

2015). Rauhattoman rauhan aikana valtio, poliitikot, lehdistö ja asiantuntijat osallistuivat kan-

sakunnan tilan vakauttamiseen ja uudenlaiseen aikakauteen sopeuttamiseen toistelemalla itse-

kurin ja valtionjohtoon luottamisen merkitystä (Auvinen, Holmila & Lehtimäki, 2015). Auvi-

sen ja kollegoiden (2015) mukaan aikakauden julkisissa lausunnoissa korostettiin suomalaisten 

kykyä selviytyä. Heidän mukaansa koettuja menetyksiä ja vaikeuksia vähäteltiin korostamalla 

sitä, etteivät nykyiset vastoinkäymiset olleet aiempiin verrattuna ylivoimaisia. Tässä peruste-

luina käytettiin erilaisia todellisia ja kuviteltuja esikuvia, kuten myyttistä kuvausta työteliäästä, 

hiljaisesta ja lojaalista Saarijärven Paavosta (Auvinen ym., 2015). Aikakaudella pyrittiin tietoi-

sesti luomaan kuvaa siitä, että menneet tuli jättää taakse ja oli syytä keskittyä tulevaisuuteen, 

jossa suomalaiset pärjäisivät sisukkaalla olemuksellaan (ks. Auvinen ym., 2015; Kirves, 2015).  

Kirveen (2015) mukaan rauhattoman rauhan aikakaudella valtionjohto pyrki vakauttamaan ase-

maansa antamalla sodasta palanneille miehille maata pientilan perustamiseen tai rintamamies-

talon rakentamiseen. Hänen mukaansa valtionjohdon asutuspolitiikan yhtenä tavoitteena oli tur-

vata valtiojohdon oma asema. Valtio pyrki ennaltaehkäisemään rintamaveteraanien osallistu-

misen vasemmistoliikehdintään ja kommunistiseen toimintaan tarjoamalla heille maata sekä 

oman perheen eteen tehtävää työtä (Kirves, 2015). Kirveen (2015) mukaan sodan jälkeistä tun-

nemaisemaa kuvaa eloonjäämisestä koettu syyllisyys, sillä sodassa hengistä selvinneet saattoi-

vat kokea olevansa kaikkien kunnioittamia sankarivainajia arvottomampia – jaloimmat ja ur-

heimmat miehet oli menetetty sodassa. Elossa selvinneet kokivat velvollisuudekseen elää ja 

työskennellä myös kuolleiden puolesta (Kirves, 2015). Ahkera fyysinen työnteko käänsi huo-

mion pois sodan jälkeensä jättämästä ahdistuksesta ja näin ollen puurtaminen oli useille keino 

pitää oma mieli kasassa (Kirves, 2015). 

Rauhattoman rauhan ajan tarkasteleminen tuo ilmi, miten raataminen, itsehillintä ja eteenpäin 

pyrkiminen olivat aikoinaan keinoja pitää paitsi yksilöiden psyyke ja kansakunta kasassa, myös 
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turvata valtiojohdon asema. Kuten aiemmasta käy ilmi, sotien jälkeisen mentaliteetin mukai-

sesti sotatraumat ja menetykset oli unohdettava. Yhä edelleen elävän sananlaskun mukaisesti 

”ei saanut jäädä tuleen makaamaan” (Linna, 1954), vaan oli pyrittävä kaikin keinoin eteenpäin. 

Sodan kauheuksista vaikeneminen ja eteenpäin pyrkiminen olivat aikoinaan välttämättömiä sel-

viytymiskeinoja, jotka ilmenevät yhä edelleen nykyajassa esiin tulevassa jörösuomalaisuuden 

myytissä. Jörösuomalaisuuden olemukseen on kerrostunut menneiden sukupolvien ajattelua ja 

totuuksia, ja sen kautta juuri taakkasiirtymä tulee näkyväksi yhä uudelleen eri aikoina (ks. Sil-

tala, 2017, s. 183). Julian lapsuudessa jörösuomalaisuuteen liittyvä vaikeuksista vaikeneminen 

tuli näkyväksi hänen lapsuudessaan vanhempien eron ja myöhemmin seuranneen isän yhtäkki-

sen katoamisen myötä. 

Tiina: Puhuitteko te siitä [isän lähdöstä] kotona? 

Julia: ”Mää en ainakaan muista. Jos ollaan puhuttu ni en ainakaan muista. Sen 

mä ainoostaan tiiän, äiti on kertonu jälkeenpäin, et se meni aina suihkuun yksin 

itkemää. Siis mä en muista hetkeekään, en muista ikinä et äiti ois itkeny. Mitään 

näitä juttuja. Mutta jälkeenpäin niinku äiti tietysti se on itkeny, ihan jäätävä ti-

lanne. Mutta se on aina menny niinku piiloon purkaan niinku niitä tunteita.” 

Jörösuomalaisuuden tiedostamaton voima ilmenee siinä, miten Julian äidin tietoisista pyrki-

myksistä huolimatta suvussa jatkunut ja suvun käytänteisiin juurtunut vaikeuksista vaikenemi-

nen jatkuivat Julian lapsuudessa. Tässä ilmenee juuri ylisukupolvisten taakkojen ja käytäntei-

den siirtyminen sukupolvelta toiselle affektiivisesti. Julian äiti oli tietoisesti pyrkinyt muutta-

maan suvussa jatkunutta ”jörösuomalaisuuden” kulttuuria. Tästä huolimatta vanhempien eron 

ja isän lähdön aiheuttama taakka oli niin suuri, ettei siihen liittyvää tuskaa voinut käsitellä ja 

jakaa. Sen sijaan oli käytettävä ylisukupolvisesti affektiivisesti omaksuttuja käytänteitä selviy-

tyäkseen. Tuska ja suru oli laitettava syrjään, sitä ei voinut jakaa, vaan oli pyrittävä menemään 

eteenpäin, aivan kuten rauhattoman rauhankin aikana oli tehty. Jörösuomalaisuuden ylisuku-

polvinen taakka ja siihen liittynyt vaikeuksista vaikeneminen siirtyi myös Julialle.  

”Mää muistan et mulla oli aina mun päiväkirja mukana ja mä pohdin ja sit mä 

rupesin monesti niinku itkemään vaan liikutuksesta ku tajus jotaki asioita ja 

muuta et jotenki niinku ku kysyit miten mä selvisin nii kyl niinku tää paikka on 

kans ollu semmonen paikka missä niinku mä oon niinku tukenu vähä niinku ite 

itseäni” (Julia) 
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Julian kertoman mukaan myös hän itse toimi lapsuudessaan affektiivisesti sisäistämiensä, jö-

rösuomalaisuutta ilmentävien käytänteiden tavoin. Hän ei voinut jakaa isän lähdön aiheuttamaa 

surua ja tuskaa, vaan pyrki pääsemään eteenpäin yksin tukemalla itse itseään. Affektille omi-

naiseen tapaan tiedostamattomasti sisäistetty käsitys jörösuomalaisuudesta toi siis Julian lap-

suuteen siirtymän menneisyydestä. Jörösuomalaisuuteen kietoutuva vaikeuksista vaikeneminen 

ilmeni myös tutkimustilanteessa Julian muistellessa kouluaikoihinsa liittynyttä käytöstä: ”Okei 

täytyy myöntää et nää on niinku ehkä semmosia asioita mistä mä en tykkää puhuu, koska se on 

se häpee, joka niinku tulee”. 

5.1.2 Eriarvoisuus ja syvä häpeä 

”Että se että jos olis päästäny sen häpeän pintaan niin se olis ollu tuhoutuminen.” 

(Anni) 

Anni kuvasi tutkimustilanteessa useaan kertaan lapsuudessa kokemaansa hyvin voimakasta hä-

peää, jonka hän liitti lapsuudenkotiinsa, perheeseensä ja itseensä. Anni tuli oman kuvailunsa 

mukaan työväenluokkaa alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluneesta perheestä, jolle oli kasau-

tunut lukuisia huono-osaisuuteen liitettäviä ongelmia.  

”Se häpeä, se voi ulkosesti liittyä siihen [kodin ulkonäköön] mutta syvällisesti ne 

niinku on attribuutteja siitä, että niinku jotku ihmiset on syntyjään jotenki, että 

niitten osa on olla jotenki huonompia, ja että nämä asiat edustaa sitä että jos joku 

näkis ne ni se ajattelis että ai tuo on yks niistä. Ja se niinku se oli jotaki semmosta 

että sillo jos päästäis sen häpeän nii saattas tulla semmonen olo että ei oo mahol-

lisuutta parempaan ei oo mahollisuutta niinku toimia että jotenki niinku joutuu 

lakkaan olemasta se kuka on.” (Anni) 

 

Annin kertomasta ilmeni, miten hän oli sisäistänyt käsityksen siitä, että osa ihmisistä oli jo 

syntyjään eriarvoisia kuin toiset. Anni koki, että hänen ja hänen perheensä osana oli olla muita 

alempiarvoisia. Tähän alempiarvoisuuden kokemukseen kietoutui hyvin voimakas ylisukupol-

visesti siirtynyt häpeän kokemus.  

”Meille ei saanu tulla siis meijän äitin oireiden takia kettään. Mutta mää en myös-

kään halunnut meille kettää, koska mää häpesin meijän kotia.” (Anni) 
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Syvää häpeän tunnetta välttääkseen Anni ei halunnut tuoda kavereita kotiinsa, sillä kodin kautta 

olisivat voineet paljastua äidin psyykkiset sairaudet ja perheen vähävaraisuus. Nämä puolestaan 

olisivat voineet paljastaa muille perheen alempiarvoisuuden. Anni kertoi omasta perheestään 

seuraavasti: ”me ei oltu ees työväenluokkaa vaan me oltiin siitä jotaki askel alaspäin” ja ”äitillä 

on jääny peruskoulu kesken.” 

Aiempien sukupolvien kokemat raskaat taakat tulevat näkyviin nykyajassa Annin kuvaillessa 

perhettään "rötöperheeksi". Annin kantamien ylisukupolvisten taakkojen tuottumista käsitteel-

listäessä on oleellista tarkastella suvun juuriin vaikuttavaa historiaa, sillä taakkasiirtymät hei-

jastelevat juuri yksilöiden, yhteisöjen, yhteiskuntien ja kansojen vaiennettuja ja käsittelemättö-

miä traumaattisia kokemuksia (Siltala, 2017, s. 17). Annin kertomasta ilmeni, miten sukupol-

vesta toiseen suvun elämään oli liittynyt erilaisia vaikeuksia, huono-osaisuutta ja yhteiskunnan 

normeista poikkeamista. Normeista poikkeaminen aiheutti stigmatisoitumista, joka puolestaan 

aikaansai häpeää. Ahmedin (2004, s. 103–104) mukaisesti Annin kokema ylisukupolvisesti jat-

kunut häpeä syntyi, kun loukkaavia tekoja, sanoja ja syrjintää ei koettu toisten aiheuttamiksi, 

vaan sen sijaan niiden aikaansaama ”paha” tunne liitettiin itseen. Toisten aikaansaama häpeä 

muuttui siis tulkinnassa omaksi sisäiseksi ominaisuudeksi, ja siitä tuli itsessä olevaa sisäsyn-

tyistä huonoutta (Ahmed, 2004, s. 103–104).  

Annin äidinpuolen suvussa oli toisen maailmansodan aikaan Karjalasta evakkoon lähtenyttä 

siirtoväestöä. Elämä Karjalan alueella oli ollut epävakaata pitkään jo ennen toisen maailman-

sodan tapahtumia (Hietanen, 1982). Yhteiskunnallisten muutosten ja valtion toiminnan seu-

rauksena alueelle oli muodostunut erityisen paljon köyhiä pientiloja, joiden peltoalat olivat 

Suomen muihin alueisiin verrattaessa hyvin pieniä (Hietanen, 1982, s. 67, 85–87). Karjalan 

alueelta muualle Suomeen siirretty väestö oli sosiaaliselta asemaltaan pääosin vähävaraisia ta-

lonpoikia (Hietanen, 1982, s. 67, 85). Lapsuudessaan siirtoväestöön kuuluneiden muistoja 

evakkomatkasta sävyttävät voimakkaasti häpeä, inho ja pelko; tarpeet oli täytynyt tehdä täpö-

täydessä junavaunussa pissaämpäriin kaikkien katsellessa, kengät olivat jäätyneet jalkoihin 

kiinni ja nukkumatilaa ei ollut (Riutamaa, 2016). Perheissä surua ja menetystä ei yleensä il-

maistu, vaan siitä vaiettiin (Riutamaa, 2016, s. 90). Siirtoväestön saapuminen uusille asuinpai-

koilleen aiheutti osin torjuntaa alueen muussa väestössä ja osa joutui kohtaamaan syrjintää ja 

rasismia (Tepora, 2018, s. 58–62). Siirtoväestöön kuuluvilla perheillä oli suuri tarve tulla hy-

väksytyksi, mutta erilaisten tapojen ja kulttuurin takia osa heistä koki vihaa ja tuli stigmatisoi-

duiksi, mikä tuotti häpeän kokemuksia (Riutamaa, 2016, s, 27, 92). 
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Anni kertoi, että hänen äidinäidillään oli ollut mielenterveyden haasteita, jotka olivat kärjisty-

neet äidinisän kuoltua nuorena. Tämän jälkeen Annin äidin lapsuus oli ollut hyvin epävakaata. 

Äidinäiti oli sairastunut psyykkisesti ja tuli riippuvaiseksi päihteistä. Hän oli toiminut prostitu-

oituna. Myös hänen lapsensa altistuivat seksuaaliselle hyväksikäytölle. Lopulta Annin äiti oli 

sijoitettu lastenkotiin. Isänpuolen suvustaan Anni tiesi vain vähän. Hän kertoi, että hänen 

isänisänsä oli ollut alkoholisti ja hänen isänsä oli ollut vankilassa. Anni kertoi, että hänen mo-

lemmilla vanhemmillaan oli ollut päihderiippuvuus. Hänen varhaislapsuudessaan vanhemmat 

olivat olleet vielä yhdessä ja Anni oli joutunut todistamaan lähisuhdeväkivaltaa. Myöhemmin 

vanhemmat olivat eronneet. Anni eli tämän jälkeen äitinsä kanssa, jolla oli useita perheen arkea 

rajoittavia psyykkisiä sairauksia. Annin lapsuus ja nuoruus olivat hyvin epävakaita. Hän koki 

lapsuudessaan useita haitallisia kokemuksia.  

 

Kuten käy ilmi, Annin suvun historiaa sävyttivät sukupolvesta toiseen erilaiset vaikeudet. Pa-

kolaisuuteen, psyykkisiin sairauksiin, prostituutioon, rikollisuuteen, köyhyyteen, kaltoinkohte-

luun, huostaanottoon ja lastenkotitaustaan sisältyy kaikkiin stigmaa. Aiempien sukupolvien hä-

peän kokemukset syntyivät vaikeiden kokemusten, syrjinnän ja stigmatisoitumisen yhteen-

kietoumissa. Affektiivisesti siirtynyt alempiarvoisuuden ja syvän häpeän taakka kiersi suvussa 

sukupolvelta toiselle. Se tuli uudelleen pintaan nykyajassa Annin kertomassa: 

 

”Musta tuntuu, että mää en vieläkään oikeen kuulu mihinkään. Että tavallaan oon 

keskiluokkainen, mutta en mää tunne sitä mitenkään omakseni (...) Siinä on aina 

niinku semmonen olo, että ihan varmasti jokkainen joka on samasta luokasta näk-

kee sen, että tota tuon alla piilee tuota semmonen.” (Anni) 

Nykyisestä vakaasta ja keskiluokkaiseksi kuvaamastaan elämäntilanteestaan huolimatta Anni 

koki yhä, että alempiarvoisuus oli piilossa hänen pintansa alla. Anni koki alempiarvoisuuden 

välittyvän toisille jo pelkän katseen välityksellä. Katseesta voivat välittyä esimerkiksi kehon 

ulkonäkö, kehonasennot, ilmeet ja eleet. Toisin sanoen Anni koki, että alempiarvoisuus välittyi 

hänestä affektiivisesti ilman sanoja. Annin kertomuksen avulla tulee näkyväksi, miten sosiaa-

linen asema vaikutti suvussa ylisukupolvisesti siirtyneeseen voimakkaaseen häpeän kokemuk-

seen.  

Tutkimukseen osallistuneista myös Enna kertoi lapsuudessaan hävenneensä perhettään ja eten-

kin äitinsä käytöstä. Ennan kotitilanne oli epävakaa ja turvaton äidin vakavan psyykkisen sai-
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rauden ja isän autoritäärisen kasvatuksen takia. Enna kertoi, että äidin vakavan psyykkisen sai-

rauden oli laukaissut Ennan sisaruksen kuolema. Suvussa psyykkisiä sairauksia oli ollut jo 

aiemminkin. Enna kertoi kuulleensa, että hänen äidinpuolen suvussaan olisi ollut useampia ”ky-

lähulluina” pidettyjä sukulaisia. Ennan äidinäiti oli myös aikoinaan sairastunut psyykkisesti. 

Psyykkinen sairaus oli Ennan tietojen mukaan puhjennut, kun Ennan isoisä oli hylännyt perheen 

mennäkseen naimisiin uuden puolison kanssa. Tämä oli ollut Ennan kertoman mukaan moraa-

lisesti hyvin väärin, sillä suku kuului uskonnolliseen yhteisöön, jossa uudelleen avioituminen 

ei ollut sallittua. Ennan isä oli puolestaan lapsuudessaan kokenut oman isänsä alkoholismin. 

Ennan lapsuudessaan kokema ennalta-arvaamattomuus, turvattomuus ja häpeä olivat siis jatku-

neet sukupolvesta toiseen.  

”Kylällä puhuttii meijä perheestä, että siellä on semmonen sekopäänainen ja sitte 

sitä uskontooki siinä.” (Enna) 

Annin tavoin myös Enna kertoi, ettei voinut lapsuudessaan viedä kavereita kotiinsa. Hän ei 

voinut koskaan tietää, millaisessa kunnossa äiti oli, miltä kotona näytti tai oliko siellä ruokaa. 

Enna kuvasi vanhempaansa ”sekoboltsina”, jonka edesottamuksista tiedettiin asuinpaikkakun-

nan kylä- ja kouluyhteisössä. Enna kuvaili, miten hänen kotitilanteensa epävakaus ja vanhem-

man psyykkisen sairauden aiheuttama häpeä vaikuttivat myös hänen omaan käsitykseensä it-

sestään: 

”Niiku että ei oo niin kykeneväinen kuin muut. Sellanen. Niinku uskomus oli ittestä 

(…) Justii liittyen johonki semmoseen häpeään ja semmoseen mikä se perhe-

elämä oli. Et tota mä jotenki luulen et se liittyy sellaseen ja sitten kun ei ihan 

voinu olla ihan vapaa ja se oma itsensä ja lapsensa. (…) Että mä oisin jotenki 

vähä tota ulkopuolinen tai joo. Että vaikka mul nyt oli kavereita mutta siltiki 

niinku monta kertaa oli niitä semmosii että. Ja joutu häpeemää sitä perhettä mä 

en voinu pyytää ketää meille aina sillon ku mä halusin ku siellä ei ollu ruokaa tai 

siellä oli nii sotkusta tai ei tienny minkälainen äiti on sillon tai joutu häpeemään 

sitä sen käytöstä et semmosesta.” (Enna) 

Tutkimukseen osallistuneista myös Julian kokemuksiin kietoutui voimakas häpeä. Julia kuvasi 

tutkimustilanteessa useaan otteeseen häpeävänsä sitä, millainen hän itse oli ollut lapsuudessa ja 

nuoruudessaan. Julia kuvasi itseään esimerkiksi ”kusipäälapseksi”. Julian kokemukset tekevät 

näkyväksi Chon (2008, s. 11) esittämän ajatuksen, jonka mukaan suvun historiassa syntynyt 

tiedostamaton taakka voi vainota jälkipolvia, vaikka jälkipolvilla ei olisi edes tietoa aiempien 
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sukupolvien kokemuksista.  Julia ei kertomansa mukaan tiennyt kovinkaan paljoa isänsä puolen 

suvun historiasta.  Hän osasi ainoastaan kertoa, että hänen isänsä oli paennut sukulaistensa 

kanssa Suomeen Lähi-idästä ihmissalakuljettajille maksamalla. Pakkomuuton täytyi aiheuttaa 

Julian sukulaisille turvattomuutta ja epävarmuutta. He olivat joutuneet lähtemään omilta koti-

seuduiltaan tuntemattomaan maahan rakentamaan elämää uudestaan. Suomessa he olivat kuu-

luneet vähemmistöön ja heidän kulttuurinsa oli eronnut valtavirrasta. Suomessa vähemmistö-

ryhmät kokevat yhä edelleen enemmän rasismia, kuin muissa Euroopan valtioissa (European 

Union Agency for Fundamental Rights [FRA], 2018, s. 13) joten on todennäköistä, että myös 

Julian isänpuolen suku kohtasi aikoinaan Suomeen tullessaan mikroaggressioita ja syrjintää.  

5.1.3 Irrationaalinen varattomuuden pelko 

”Et herranen aika meille voi käyä niin et ei oo rahaa.” (Iiris) 

Tutkimukseen osallistuneista Enna ja Iiris kuvasivat, miten heidän lapsuudenperheissään oli 

toistuvasti murehdittu rahasta ja sen riittävyydestä. Molemmat myös kuvasivat sitä, miten he 

ovat myöhemmin aikuisina ihmetelleet lapsuudenperheensä rahahuolia, jotka eivät jälkikäteen 

tarkasteltuna vaikuttaneet olleen yhteydessä perheiden todelliseen taloudelliseen tilanteeseen. 

Seuraavaksi tarkastelen, miten tämä irrationaalinen varattomuuden pelko heijastelee juuri af-

fektiivisesti yli sukupolvien siirtyneitä ylisukupolvisia taakkoja. Affekteilla on kyky ikään kuin 

hypätä tilan ja ajan lävitse (Dragojlovic, 2015). Tämä tapahtuu usein yhteisökäytänteiden kautta 

tiedostamattomasti ja sanattomasti (Walkerdine & Jiménez, 2012). Ylisukupolvinen varatto-

muuden pelko on syntynyt, kun Ennan ja Iiriksen suvut ovat aikoinaan kohdanneet taloudellisia 

vaikeuksia. Nämä kokemukset ovat aiheuttaneet yhteisössä affektiivisesti siirtyneitä, tässä ta-

pauksessa rahaan liittyviä, käytänteitä, jotka nousevat pintaan nykyajassa yhä uudelleen, vaikka 

varattomuuden pelolle ei olisikaan enää nykyajassa todellista syytä. 

”Sit mä oon aina pelänny sitä että millon, millon äitillä ja iskällä ei oo rahaa. Et 

millon meille käy niin, et ei oo rahaa. (…) Vaikka tavallaa mun vanhemmat on 

tienannu hyvin ja niillä on ollu rahaa. Et ei oikeesti oo ollu mitään. (...) Että ei 

oo ollu hätää.  (…) Et mulle on aina sanottu et me ollaan tosi köyhiä. Me ollaan 

tosi köyhiä. Ja tottakai mä oon uskonu sen. Ei oo rahaa ei. Ja must tuntu hirveeltä 

pyytää vaikka ku jäi vaatteet pieneksi tai meni kengät rikki et mä tarvisin. Koska 

mulle sanottii et ku ei meil oo rahaa et nyt menee suhun rahaa. Ku ne ei ois ha-

lunnu pistää muhun rahaa. Niini silleen se on näkyny. (…) Mää aattelin aina just 
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että me ollaa tosi köyhiä ja meillä oli aina hienot telkkarit ja kaikki oli sillee 

niinku puitteet oli kunnossa ja sitte tota yks mun kaveri sano et ku te ootte nii 

rikkaita ja useemmat sano et te ootte rikkaita ja sit mää olin sillee ei olla. Eikä 

me olla missää nimessä rikkaita oltu että ei siitä oo ollu kyse. Mut sit se sano et 

teijän kotiteatteri on isompi ku meijä olohuone. Ni sit mä olin sillee ei se tarkota 

mitään et ku me ollaa oikeesti tosi köyhiä. (…) Et mä vaan, mulle se oli niin totta. 

Et me ollaa. Et ei meillä oo varaa mihinkää.” (Iiris) 

Iiris kertoi varattomuuteen liittyvistä peloistaan hyvin monisanaisesti ja -vivahteisesti, mikä 

poikkesi tutkimustilanteessa hänen muusta kerronnastaan. Affektiivisesti siirtynyt ylisukupol-

vinen taakka tulee usein näkyviin esimerkiksi äänensävyn tai puheen määrän ja intensiteetin 

muutoksina (ks. Walkerdine ym., 2013). Iiriksen kertoessa ryöpsähtelevästi varattomuuteen liit-

tyvistä peloistaan affekti hyppää ajan lävitse nykyhetkeen ja tekee ylisukupolvisesti siirtyneen 

taakan näkyväksi (ks. Dragojlovic, 2015; Huuki & Lanas, 2019). Iirikselle affektiivisesti siir-

tynyt ylisukupolvinen taakka juontaa juurensa hänen isovanhempansa kokemuksiin, joista Iiris 

kertoi seuraavasti: 

”Niillä ei ollu siellä [Neuvostoliitossa] mitään, ne varasti ruokaa ja tämmöstä. 

Ja sitä haukuttii siellä ja uhattiin tappaa monesti. (…) Ne pakeni Suomeen. (...) 

Ja ne ei enää ikinä menny takasi. Ja se ei ikinä enää nähny sitä toista vanhem-

paansa. Ja se kuoli sinne Venäjälle, Neuvostoliittoon sillon, sitte ja niin.” (Iiris) 

Iiriksen isovanhempi oli suomalaisen äidin ja neuvostoliittolaisen isän lapsi, joka koki lapsuu-

dessaan rasistista syrjintää. Perhe oli aikoinaan lähtenyt Suomesta Neuvostoliittoon paremman 

tulevaisuuden toivossa luotettuaan Neuvostoliiton levittämään propagandaan. Neuvostoliitossa 

Iiriksen isovanhemman lapsuudenperhe oli kuitenkin kokenut valoisan tulevaisuuden sijaan va-

rattomuuden, nälän, hädän ja pelon. Perheen kokemukset olivat hyvin traumaattisia ja vaikeita. 

Lopulta perheyhteisö oli osin tuhoutunut Iiriksen isovanhemman isän jäädessä Neuvostoliittoon 

ja muun perheen paetessa.  

Suomeen paennut perheyhteisö pyrki pysymään koossa luomalla yhteisökäytänteitä, jotka Wal-

kerdinea ja Jiméneziä seuraten turvasivat yhteisön jatkuvuutta sekä auttoivat välttämään uudet 

tuskan ja kärsimyksen kokemukset. Suvun kauheat kokemukset olivat takanapäin, mutta trau-

maattinen ahdistus ei jättänyt yhteisöä rauhaan. Varattomuus oli aikoinaan merkinnyt turvatto-

muutta ja tuhoa, joten sitä oli välteltävä kaikin keinoin. Hellittämätön pelko tuhoutumisesta 

hetkellä minä hyvänsä johti yhteisön säilyvyyttä takaamaan pyrkineiden käytänteiden syntyyn, 
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jotka lopulta siirtyivät affektiivisesti sukupolvelta toiselle. Suvussa siirtyi eteenpäin affektiivi-

sesti syviä varattomuuden pelkoja ja ahdistuksia sekä rahaan liittyviä tiedostamattomia käytän-

teitä, joilla välttää varattomuuden aiheuttama turvattomuus ja perheyhteisön tuhoutuminen.  

Traumaattisten kokemusten jälkeensä jättämät tunnut siirtyivät Iiriksen suvussa sanattomasti ja 

tiedostamattomasti sukupolvelta toiselle. Vaikka Iiriksen lapsuudenperheen taloudellinen ti-

lanne oli hyvä, eikä perheellä olisi siihen nähden pitänyt olla rahahuolia, vaikuttivat affektiivi-

set ylisukupolviset taakat voimakkaasti koko perheeseen. Konkreettinen tuhoutumisen uhka oli 

poistunut, mutta silti Iiriksen lapsuudenperheessä eli yhä edelleen voimakkaana ylisukupolvi-

sen trauman aiheuttama tuntu siitä, että perheyhteisö voi tuhoutua milloin tahansa. Iirikselle 

esimerkiksi välittyi perheyhteisössä käsitys siitä, miten rahasta ja etenkin sen loppumisesta tu-

lee olla jatkuvasti huolissaan. Perheen rahaan liittyvistä yhteisökäytänteistä kertoo myös se, 

miten Iiris koki hyvin vaikeana tarvitsemiensa vaatteiden tai kenkien pyytämisen. Perheyhtei-

sössä varattomuuden aiheuttaman uhan välttelyn tarve oli niin suuri, että jopa lapsen perustar-

peiden täyttäminen jäi sen varjoon.  

Iiriksen kertoman mukaan elämän epävarmuus ja turvattomuus on jatkunut suvussa isovanhem-

pansa lapsuudenkokemusten jälkeenkin. Hänen Neuvostoliitosta lapsuudessaan paennut iso-

vanhempansa oli myöhemmin elämässään menettänyt toisen lapsistaan, kohdannut avioeron ja 

kärsinyt päihderiippuvuudesta. Iiriksen oma vanhempi oli kasvanut osan lapsuudestaan tämän 

alkoholisoituneen vanhempansa kanssa ja joutunut selviytymään turvattomissa oloissa itsek-

seen.  Aikuisuudessaan Iiriksen vanhempi oli ennen Iiriksen syntymää kohdannut vakavia ta-

loudellisia vaikeuksia ja menettänyt omaisuutensa. Iiris puolestaan eli oman lapsuutensa hyvin 

ennalta-arvaamattomassa ja turvattomassa ilmapiirissä. Vanhempien parisuhde oli epävakaa ja 

Iiris joutui kokemaan kotonaan monenlaista väkivaltaa.  

5.2 Näkymättömänä ja silmiinpistävän näkyvänä 

”Kukaan ei nää mua.” (Enna) 

”Kaikki...kääntyy ja hiljenee ja tuijottaa meitä.” (Julia) 

Tässä analyysiluvussa käsittelen tutkimukseen osallistuneiden koulumuistoja, joita yhdistävät 

kouluyhteisöissä koettu yhtäaikainen näkymättömyys ja näkyvyys. Esitän osallistujien kou-

lussa kokeman ristiriitaisen olotilan syntyneen monimutkaisissa yhteenkietoumissa, joissa 

useat eri tekijät ovat yhteismuovanneet osallistujien näkyväksi ja näkymättömäksi tulemista 
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(ks. Barad, 2007). Tähän yhteismuovautumiseen kietoutuneita tekijöitä ovat olleet esimerkiksi 

osallistujien ACE-kokemukset ja aiemmassa luvussa kuvaillut ylisukupolviset taakat. Koulu-

yhteisössä kokemaansa näkymättömyyttä osallistujat ilmensivät kuvailemalla itseään huomaa-

mattomaksi, varjoksi ja seinäruusuksi. Osallistujien vahvuudet, osaaminen ja heidän koke-

mansa haitalliset kokemukset jäivät koulussa näkymättömiin. Silmiinpistävän näkyviksi tule-

minen tapahtui negatiivisen leimautumisen kautta, sillä osallistujat poikkesivat ympäröivän yh-

teisön normeista.  

Normeista poikkeamista tarkastellessa on oleellista hahmottaa, millaisia arvoja ja normatiivisia 

odotuksia osallistujille on kouluyhteisöissä välittynyt. Osallistujien mukaan koulussa arvostet-

tuja piirteitä olivat iloisuus, tasapainoisuus, rauhallisuus, hiljaisuus, kiltteys ja ahkeruus. Ihan-

neoppilas ei häirinnyt oppitunneilla, istui paikoillaan, osallistui aktiivisesti opetukseen, pärjäsi 

hyvin kokeissa, huolehti tunnollisesti kotitehtävistään ja tuli hyvätuloisesta perheestä. Ulkoi-

sesti hän oli hyvin puettu ja siisti, hänellä oli siistit kouluvälineet ja hän pukeutui hienosti kou-

lun juhliin. Osallistujien kuvausten mukainen ihanneoppilas heijastelee osallistujien sisäistä-

mää yhteiskunnan ja kouluinstituution tyttöydelle asettamaa normia (ks. Ringrose, 2013). Tämä 

tulee ilmi verrattaessa ihanneoppilaan olemusta Nikannon, Rissasen, Eerolan ja Eskolan (2018) 

tutkimuksessa alakouluikäisten tyttöjen käsityksistä muodostettuun ”tavallisen tytön” olemuk-

seen. Alakouluikäiset tytöt määrittelivät ”tavallista tyttöyttä” korostuneesti ulkonäön kautta; 

tavallinen tyttö on siisti ja puhdas, omaa pitkät vaaleanruskeat hiukset ja laittautuu hillitysti.  

Tämä ”tavallinen tyttö” on yhtä aikaa ujo, kiltti ja avulias, tulee ydinperheestä, menestyy kou-

lussa, omaa laajan ystäväpiirin ja useita feminiinisiksi miellettyjä harrastuksia. ”Epätavallisen 

tytön" piirteitä ovat puolestaan epäsiisteys, likaisuus, poikamainen ulkonäkö, tumma ihonväri, 

rikkonainen perhetausta, opiskelun laiminlyöminen, harrastusten puute, ylimielisyys, itserak-

kaus, ”kingin” asema sosiaalisessa hierarkiassa tai kiusatuksi joutuminen sekä liiallinen äänek-

kyys tai hiljaisuus (Nikanto ym., 2018).  

Tämän tutkimuksen osallistujat tulivat kukin kouluyhteisössään näkyväksi edellä kuvattujen 

normien ehdoilla, ikään kuin kouluyhteisön katseen alla. He poikkesivat ihanneoppilaan ja tyt-

töyden normeista. Jokainen heistä esimerkiksi koki jossain vaiheessa koulupolkuaan alisuoriu-

tuneensa opiskelustaan. Osallistujat siis poikkesivat ihanneoppilaan ja tavallisen tytön (Nikanto 

ym., 2018) normeista. Julia ja Iiris kuvasivat, miten heidän motivaationsa opiskelua kohtaan oli 

ollut heikko. Iiriksellä oli keskittymisvaikeuksia, joita ei koulussa huomioitu ja Iiris jäi vaille 

tukea. Anni, Iiris ja Enna toivat esiin, miten kotitehtävien tekeminen oli heidän omassa varas-

saan, eikä kotona ollut saatavilla tukea.  
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”Mulla ei olosuhteiden pakosta ollu oikein mahollisuuksia tehä niitä läksyjä kun-

nolla että ne oli mulle tärkeitä mutta niinku jotenki se oleminen oli nii raskasta 

tai jotain.” (Anni) 

 

”Ei mua ikinä oo sanottu tai katottu luenko mää läksyjä tai luenko mää kokeisiin 

ei mitää. Ikinä. Enkä mää tehny enkä mää lukenu. Mää yhen kerran muistan ku 

mää luin ympäristötietoo. Yhen kerran.” (Iiris) 

 

”Jokainen on hoitanu ei niinku tunnollisesti koulutyönsä ja hoitanu läksynsä ja 

en mä koe et koskaan mult on kysytty et ootko tehny läksyt. Mä muistan mä olin 

kateellinen mun kavereille ku niilt kysyttii ootko tehny läksyt ja mult ei koskaa 

kysytty ootko tehny läksyt.” (Enna) 

 

”Tavallisen tytön” rooliin kuului hyvä koulumenestys (Nikanto ym., 2018), johon ymmärrettä-

västi kuuluu myös kotitehtävistä huolehtiminen. Näin ollen voidaan ymmärtää, että kotitehtä-

vien tekemättömyys vahvisti osallistujien käsitystä itsestään epäsopivina oppilaina ja tyttöinä. 

He eivät täyttäneet ”hyvän oppilaan” rooliin kuuluvia normatiivisia odotuksia. Kouluyhteisön 

katseen alla osallistujat tulivat räikeästi näkyviksi omien sanojensa mukaan epäsiisteinä, väsy-

neinä, kauheina, keskittymiskyvyttöminä, häiritsevinä, syntipukkeina, jälkeenjääneinä, ku-

sipäälapsina, inhottavina tai kiusaajina. He tulivat näkyviksi ”rötöperheen”, ”sekopäänaisen” 

tai ”ristiin katsotun yksinhuoltajaäidin” lapsena. Osallistujien leimaantumiseen kietoutuivat 

ylisukupolviset taakat ja heidän ACE-kokemuksensa. Kouluyhteisön käsitykset ovat välittyneet 

osallistujille affektiivisina häivähdyksinä, energioina ja virtauksina, mikä ilmenee esimerkiksi 

seuraavasta aineistokatkelmista: 

”Mä muistan niinku semmosen inhon, se niinku oikee näky se inho kaikkien niinku 

katseesta että ”Julia tulee!”, ja opettajat tietysti niinkun vaikka ei nyt ihan kau-

heesti vaikka tekiskään vähänki ku niinku liikkuu, ni se on aina ollu samantien 

”Julia!” [äkäisellä äänensävyllä], niinku todella tiukasti. Että ei niinku kauheesti 

oo sit enää lopulta vaadittu multa että oon saanu niinku satikutia. Ja niinku jälki-

istuntoa ja vaikka mitä.” (Julia) 
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Katkelmassa Julia kertoo, miten hän tunnisti itseensä suuntautuneen negatiivisen suhtautumisen 

kouluyhteisössään. Opettajien kokema vastenmielisyys välittyi Julialle affektiivisina intensi-

teetteinä katseissa, äänensävyissä ja eleissä; häiriköksi ja kiusaajaksi leimaamisena. Ne tekivät 

hänet kouluyhteisössään silmiinpistävän näkyväksi. 

Samaan aikaan Julian asemaa ja olemista kouluyhteisössä määritti näkymättömyys. Tämä yh-

täaikainen näkyvyys ja näkymättömyys muodostivat kiinnostavan jännitteen, jota Julia kuvasi 

seuraavasti:   

”Ja sitte niinku yhen mä muistan, mä muistan niin ikuisesti [painokkaasti] ku oli 

joku iltatapahtuma, siis koululla oli jotain grillausta ja se oli vapaaehtoisjuttu ja 

vanhempia oli siellä ja oppilaita ja opettajat ja muut. Ja ku me tultiin sinne mun 

kaverin kanssa vähä myöhempään, tää oli semmosta vaihetta, että äiti ei oikeen 

halunnu tulla sinne, koska jälkeenpäin seki on sanonu että hänki jotenki koki et 

häntä katotaan nii ristiin, että se ei niinku kokenu oloonsa mukavaksi siellä. Ja 

tää oli kuitenki niinku mun kiusaamisen, jotenki se oli loppunu jo. Ni mä tulin 

sinne yhen mun kaverin kanssa. Jotenki kaikki kääntyy, kaikki hiljenee ja siis van-

hemmat ja opettajat, kääntyy ja hiljenee ja tuijottaa meitä kun me kävellää sinne. 

Kukaan ei sano että moi, terve, joo tuutteko hakemaan makkaraa, vaan ihan vaan 

niinku täysin hiljaa. Me käveltii sitte sen grillipaikan ohi ja mentii johonki kulmaa 

istumaa. [huokaus]. Kunnes me sitte lopulta lähettii sieltä, kukaa ei ottanu meihi 

mitää niinku kontaktia, opettajatkaan. Et se on [hiljaisuus]. Joo kyl se, must tun-

tuu et se niinkun alko näkyyn nimenomaan sen jälkeen ku se tilanne oli loppunu. 

Et miten se rooli ja se inho, oli niinku päällä opettajilla. Ja miten niinku sem-

mosetki opettajat, jotka ei ollu mun omia opettajia. Tietysti sana niinku leviää, 

että jotenki muutki opettajat tiesi mut. Ja niinku. Nii, voi olla et ne ei kattonu mua 

ristiin mut semmonen olo mulla oli ku käveli siel koulussa, että kaikki tietää et mä 

oon se kamala tyyppi. Kuten olinki. Mutta. Ei se niinku aikuisten silmissä sais 

näkyä.” (Julia) 

 

Tämä aineistokatkelma on affektiivisesti hyvin tiheä. Hetken affektiivinen lataus tuli haastatte-

lussa ilmi Julian äänensävyn muuttumisina, huokauksina ja poikkeuksellisen pitkinä taukoina 

puheessa, joka muuten tutkimustilanteessa oli runsasta ja nopeatempoista. Kyseinen haastattelu 

tapahtui ensimmäisessä toteuttamassani tutkimustilanteessa. Tilanteessa koin tavoittamattomia 

ja sanoittamattomia epämukavuuden tuntemuksia, jotka sysäsin aluksi syrjään. Myöhemmin 
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aineistoa litteroidessani, analyysia pohtiessani, ohjaajani kanssa keskustellessani ja yhä uudel-

leen affektitutkimuksiin palatessani huomasin, että juuri tuo osin tavoittamaton ja askarruttava 

tuntu on oleellista (ks. Walkerdine ym., 2013). Se on juuri affektiivista intensiteettiä, joka ky-

seisessä tutkimustilanteessa virtasi tilassa osallistujan, itseni, kollaasimateriaalien, toiminnan, 

puheen, sanojen, ilmeiden, eleiden, taukojen, äänensävyjen, menneisyyden ja nykyhetken lä-

vitse. Tämä tutkimusaineiston kohta Ringrosen ja Reynoldsin (2014) sanoin ”hohti”. Kokemani 

epämukavat tuntemukset kertoivat halustani vaistomaisesti vetäytyä tilanteesta välttääkseni 

kärsimykseen mukaan tempautumisen (Walkerdine ym., 2013). Toisin sanoen juuri tuo itseni 

tavoittanut tuntu paljasti, miten Julian kertomaan sisältyi kärsimystä. Julian kertoessa tapahtu-

masta hänen olemisensa näkymättömyyden ja näkyvyyden ristiriitaisessa olotilassa on uudel-

leen tutkimustilanteessa läsnä virtauksina ja energioina, jotka välittyvät tilassa affektiivisesti 

(ks. Walkerdine ym., 2013; Huuki & Lanas, 2019).  

 

Tutkimustilanteen affektiivinen latautuneisuus viestii, että näkymättömyyden ja näkyvyyden 

välinen jännite on hyvin merkityksellinen Julialle. Se välittää tietoa mekanismista, jolla näky-

mättömyys ja näkyvyys olivat yhtä aikaa läsnä hänen elämässään. Näkyvyydestä kertoo Julian 

kuvaus siitä, kuinka kaikki olivat hiljentyneet hänen saapuessaan paikalle, päät olivat käänty-

neet ja häntä oli tuijotettu. Hänet oli siis ilmiselvästi huomattu. Näkymättömyys puolestaan on 

läsnä siinä, miten ympäröivä yhteisö aktiivisesti sivuutti Julian ystävineen ja näin aikaansai 

hänen tulemisensa näkymättömäksi. Kukaan ei tervehtinyt, eikä kukaan tarjonnut hänelle syö-

tävää. Tilanteessa Julialle oli teoilla ja tekemättä jättämisillä osoitettu, ettei hän ollut tervetullut 

tapahtumaan, eikä hän kuulunut yhteisöön. Julialle välittyi esimerkiksi ilmeiden, katseiden, 

eleiden, äänensävyjen ja hiljaisuuden kautta tuo sama affektiivinen tuntu, joka oli myös tutki-

mustilanteessa läsnä. Tilanteen yhteenkietoumassa tuottunut yhtäaikainen näkymättömyyden 

ja näkyvyyden dynamiikka tuotti sekä vahvisti Julian ulossulkemista yhteisöstä.  

 

Kouluyhteisössä Julia oli kertomansa mukaan nähty kiusaajana ja kamalana tyyppinä. Hänet 

oli nähty epäsopivan, ristiin katsotun äidin lapsena. Hänen äitinsä oli nähty yksinhuoltajana, 

joka ei osaa kasvattaa huonosti käyttäytyvää lastaan. Affektiivisesti välittyneet energiat olivat 

saaneet Julian itsensäkin sisäistämään käsityksen siitä, että hän oli jollain tapaa vääränlainen, 

epäsopiva ja inhottava. Ahmedin (2004) mukaan kutsuessamme toista inhottavaksi pyrimme 

tekemään eroa itsemme ja inhottavaksi koetun toisen välille. Tämä käy ilmi esimerkiksi Julian 

todetessa ”Semmonen olo mulla oli ku käveli siel koulussa, että kaikki tietää et mä oon se ka-



 

43 

 

mala tyyppi. Kuten olinki”. Sisäistetty itseinho tulee näkyväksi myös siinä, miten Julia tutki-

mustilanteessa useaan kertaan kauhisteli omaa käytöstään sekä ilmaisi omaan olemiseensa liit-

tyvää katumusta ja häpeää. Tähän häpeään kietoutui myös ylisukupolvinen taakka, kuten aiem-

massa luvussa esitin. 

 

Julialle kouluyhteisössä affektiivisesti välittynyttä voimakasta inhoa voisi selittää yksinkertai-

sesti se, että hän poikkesi tavallisen tyttöyden (ks. Nikanto ym., 2018) normeista olemalla ää-

nekäs, kolttosia keksivä, luokan ”kingi” ja opiskelussa alisuoriutuva. Julian kokemuksiin kie-

toutuvat kuitenkin paitsi tavallisen tyttöyden normeista poikkeava käytös myös hänen ruu-

miinsa, joka ei täyttänyt normatiivisen tyttöyden kriteeristöä.  Baradin (2007, s. 170) mukaisesti 

ruumiit eivät vain ilmene itsestään selvänä osana maailmaa, vaan ne rakentuvat monimutkai-

sissa yhteismuotoutumisen prosesseissa. Julian ruumis muotoutui ympäröivässä yhteisössä nor-

meista poikkeavaksi, kuten hänen kertomastaan käy ilmi: 

 

Niin kyllä niinku ala-asteella tosi paljon muaki kommentoitu karvakäsi ja gorilla. 

Mähän oon alkanu kakkosluokalla sheivaan mun käsiä. (…) Niin että mää myös-

kin yritin piilottaa täysin mun toista puolta. Että sillon mä nypin mun kaikki kul-

makarvat ja yritin värjätä blondiks hiukset [naurahdus] ja kaikkea. Että niinku ja 

justiisa sheivasin niinku kaiken mahdollisen mikä vois niinku paljastaa mitään 

muuta. Että vaikken mä nyt niinku koe, että mua on systemaattisesti kiusattu, niin 

on ne niinku semmoset kommentit, ne on, ne on vaikuttanut. (…) Sillon mäki asuin 

niinku sellasella alueella ettei siel niinku ollu monikulttuurisuutta, et mäki olin, 

suunnillee pelkkä blondikoulu, ja me erotuttii niinku todella paljon siin koulussa. 

(Julia) 

 

Julian isä oli kotoisin Lähi-idästä ja Julian ulkonäössä oli hänen isältään perittyjä piirteitä. Julia 

tuli ympäröivässä blondikoululaisista koostuvassa kouluyhteisössään silmiinpistävän näky-

väksi joukossa ei-normatiivisen ruumiillisuutensa kautta. Länsimaisen kauneusihanteen mukai-

nen karvaton naiskeho (Widdows, 2018; Åberg & Salonen, 2021) oli ollut Julian tavoitteena 

hänen aloittaessaan karvojen ajelemisen ja kulmakarvojen nyppimisen jo lapsuudessa. Hän oli 

pyrkinyt olemaan ”tavallinen tyttö” värjäämällä hiuksensa ja huolittelemalla kulmakarvansa 

(ks. Nikanto ym., 2018). Widdowsin (2018, s. 17) mukaisesti katson, että länsimainen kauneus-

ihanne oli ollut Julialle myös eettinen ideaali, johon pyrkiminen oli hänen moraalinen velvolli-

suutensa. Widdows (2018) osoittaa, miten ulkoisen kauneuden on aikojen saatossa mielletty 
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ilmentävän sisäistä kauneutta ja hyvyyttä, kun taas puolestaan rumuuden nähdään representoi-

van sisäistä pahuutta. Pyrkiessään täyttämään ympäröivän yhteisön kauneusihanteita Julia oli 

siis pyrkinyt paitsi sulautumaan blondikoululaisten joukkoon, myös osoittamaan moraalista hy-

vyyttään.  

 

Julia kantoi ruumiillisuutensa kautta mukanaan ”tahmaisia merkitsijöitä” eli ikään kuin affektii-

vista latausta, joka vaikutti siihen, miten toiset suhtautuivat häneen. Ahmedin (2004) mukaan 

tulkitsemme inhon objektin sisäsyntyiseksi ominaisuudeksi, vaikka inhon tunteminen on aina 

omaa tulkintaamme. Tämän osoittaa esimerkiksi se, miten inho herää ainoastaan silloin, kun 

inhottavaksi tulkittu objekti pääsee tarpeeksi lähelle meitä. Tällöin affektiivinen intensiteetti 

kasvaa, lopulta saaden meidät värähtämään ja vetäytymään nopeasti pois inhottavaksi tulkitun 

kohteen luota, jotta inho lakkaisi. Tätä kokemaamme inhoa siirretään objektien sisäiseksi omi-

naisuudeksi toistuvilla teoilla (Ahmed, 2004). Näitä toistuvia tekoja voivat olla esimerkiksi ne 

toistuvat sanavalinnat, joilla vähemmistöihin kuuluvista puhutaan mediassa ja politiikassa. Kun 

tätä retoriikkaa toistetaan riittävästi, syntyy affektiivisesti välittyviä ”tahmaisia merkitsijöitä”, 

jotka siirtyvät määrittämään jokaisen poikkeavalta vaikuttavan ruumiin pintaa (Ahmed, 2004). 

Näin ollen inho on aina kulttuurisidonnaista; sitä tuotetaan toistuvilla teoilla joskus tahatto-

masti, mutta myös tahallisesti esimerkiksi poliittisten intressien takia. Opimme toistojen kautta 

tulkitsemaan tietynlaiset ruumiit paitsi inhottaviksi, myös esimerkiksi uhkaaviksi tai vaaralli-

siksi. ”Tahmaisten merkitsijöiden” avulla oikeutetaan vallankäyttöä ja valtarakenteita; osa ih-

misistä tehdään alempiarvoisiksi ja vähemmän ihmisiksi (Ahmed, 2004). ”Tahmaisten merkit-

sijöiden” kautta inho ja sitä kautta alempiarvoisuus voidaan toisten tulkinnoissa liittää osaksi 

Julian olemusta tiedostamattomasti.  

 

”Mä muistan ikuisesti, siis ehkä eskarissa, mä saatoin olla jo isompi, meillä oli 

levyraati ja mä vein sinne ylpeenä semmosen albumin ja se oli mun lempibiisi ja 

mä soitin siellä Lähi-idän musiikkia ja kaikki lapset nauro ja se opettajaki nauro 

[tyrskäys] ja mun musiikki lopetettiin kesken, koska se opettaja sitte sano että no 

tää nyt ei ehkä ollu ihan tämmöstä ku me ei ymmärretä mitä tässä sanotaan ni 

[naurua] otetaan se pois.” (Julia) 

 

Julian kertomuksista ilmeni, miten hän oli tullut silmiinpistävän näkyväksi kouluyhteisössään 

poiketessaan valkoisuusnormista. Suomessa valkoinen länsimaalaisuus on kansakunnan sa-
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maistumisen kohde ja normatiivinen vaatimus, josta poikkeaminen voi johtaa jatkuvaan ky-

seenalaistetuksi joutumiseen (Keskinen, Näre & Tuori, 2015). Julia kohtasi jo pienenä lapsena 

poissulkemisia sekä syrjintää oman etnisen taustansa takia. Hän joutui jo esikouluikäisenä ky-

seenalaistetuksi opettajan tulkitessa hänen esittämänsä musiikin häiritseväksi. Julia koki, että 

hänen kouluaikojensa käytösoireilu sekä opiskelumotivaation puute olivat yhteydessä hänen 

ACE-kokemuksiinsa. Aiemman perusteella kuitenkin esitän, että Julian oireilun taustalla on 

syy-seuraussuhdetta monimutkaisempi yhteenkietouma. Julia on tullut ruumiinsa pintaan tart-

tuneiden tahmaisten merkitsijöiden kautta huomattavan näkyväksi kouluyhteisössään. Hän on 

myös itse sisäistänyt ympäröivän yhteisön käsityksen itsestään normista poikkeavana ja inhot-

tavana, ja tämä on myös osin muuttunut itseään toteuttavaksi ennusteeksi. Ympäröivä koulu-

yhteisö on osaltaan ollut aktiivisella tekemisellä ja tekemättä jättämisellä mukana siinä, miten 

Julia ACE-kokemuksineen on tullut koulussaan näkyväksi haastavan käytöksen kautta, johon 

liittyi muiden kiusaamista, pinnaamista, auktoriteettien uhmaamista ja oppituntien työrauhan 

häiriköintiä.  

 

”Oon oireillu tosi paljon. Ja muun muassa koulussa mä muistan sen että isänpäi-

vät mä niinku lintsasin eikö ei isänpäivät vaan isänpäiväaskartelut että jotenki 

kaikki isään liittyvät asiat on ollut tosi tosi arkoja.” (Julia) 

 

”Joo ja sitte yks tota isänpäivä me oltii viemässä isänpäivälahjoja isän kotiin ja 

siellä oli toisen ihmisen sukunimi. Et me ei niinku, se vaan niinku tapahtu. Ja 

ensimmäiseen vuoteen me ei tiedetty ollenkaan mitään, että missä se niinku on. 

Se oikeesti vaan niinku katos.” (Julia) 

 

Kuten Julian kertomasta ilmenee, oli hänen isänsä hävinnyt perheen elämästä yllättäen koko-

naan. Isänpäivä ja isättömyys olivat Julialle niin kipeitä kokemuksia, että hän pyrki kaikin kei-

noin välttämään niiden aiheuttamia tuskallisia muistoja. Tätä ei kuitenkaan ymmärretty kou-

lussa. Koulun silmissä Julian oireilu näytti ainoastaan huonolta käytökseltä ja koulun normien 

vastaiselta toiminnalta. Isänpäiväaskartelujen tekeminen on paitsi koulun arkinen käytänne, se 

myös välittää oppilaille normatiivista ajatusta siitä, että jokaisella on isä, jolle lahjan voi antaa. 

Toisaalta tämän arkisen käytänteen voidaan ajatella välittävän myös ajatusta siitä, millaisia per-

heitä koulussa arvostetaan. Se tukee ajatusta siitä, miten ”tavalliset tytöt” tulevat ydinperheestä 

(Nikanto ym., 2018). Julia siis tuli jälleen kerran näkyviin kouluyhteisössään normeista poik-

keavana paitsi käyttäytymisensä ja ruumiillisuutensa myös rikkonaisen perhetaustansa takia.   
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”Ja toisaalta mä myöskin oisin ehkä toivonu tällee aikuisena ku aattelee, että äiti 

ois ehkä kertonu koululle mitä meijän kotona on niinku tapahtunu, et seki ois ehkä 

koska eihän nyt toki koulu niinku tienny.” (Julia) 

 

”Nii mut ehkä se sit on et lastensuojelu kuitenki on varmaa edelleenki se maine 

ihan kouluillakin, että se ei viel riitä et lapsen käytös on muuttunu. Et jos niinku 

uskotaan siihen et kotona on kaikki hyvin mutta lapsi käyttäytyy hölmösti ni sen 

ei niinku nähä olevan syy soittaa lastensuojeluu, et ainoostaa jos lapsi oireilee ja 

epäillään et kotona ei oo kaikki hyvin. Mut ku mä esimerkiks tiedän, että äiti on 

maailman paras ihminen ja osottanu kaikilla tavalla et meillon niinku hyvä olla 

sillai kotona. Niin että mä oon vaa sit niinku niiden silmissä ollu vaan niinku 

kusipäälapsi.” (Julia) 

 

Julia ja hänen äitinsä vaikenivat isän lähtöön liittyneistä vaikeista kokemuksista koulussa. Ku-

ten aiemmassa luvussa osoitan, puhumattomuus ja tunteiden tukahduttaminen olivat Julian su-

vussa olleet defensiivisiä keinoja, joiden avulla Julian äiti ja myöhemmin Julia olivat oppineet 

lapsuudessaan selviämään. Julian samanaikaisessa näkyvyyden ja näkymättömyyden koke-

muksessa tulivat yhteen ylisukupolviset taakat ja niiden aikaansaama vaikeuksista vaikenemi-

nen. Kouluyhteisö oli osaltaan tuottamassa ja vahvistamassa ylisukupolvisen vaikenemisen jat-

kumista ja Julian ristiriitaisia näkymättömyyden ja näkyvyyden kokemuksia. Koulun henkilö-

kunta ei ohjannut perhettä avun piiriin Julian hyvin selkeästä ja näkyvästä oireilusta huolimatta. 

Negatiivinen leimaaminen vaikutti siihen, miten Julia ei saanut koulustaan ymmärrystä, tukea 

ja apua, jota hän olisi tarvinnut. Näin ollen Julian häiritsevää käyttäytymistä yhteismuovasi 

hänen ruumiillisuutensa, ACE-kokemustensa, ylisukupolvisten taakkojen sekä koulun arvojen, 

normien ja käytänteiden yhteenkietoutuma. 

 

Ristiriitaista näkyväksi ja näkymättömäksi tulemista koulussaan koki myös Anni. Aiemmasta 

luvussa ilmeni, miten hänen lapsuutensa oli hyvin epävakaata aikaa. Anni koki lapsuudessaan 

köyhyyttä, väkivaltaa, vanhemman päihdeongelman, vanhemman psyykkisten sairauksien vai-

kutukset ja vanhempien eron. Julian kokemuksista poiketen Annilla ei ilmennyt ulospäin suun-

tautunutta oireilua, vaan hän kertoi olleensa ”tosi kiltti ja kunnollinen lapsi”. Tästä huolimatta 

Anni tuli Julian tapaan kouluyhteisössään silmiinpistävän näkyväksi negatiivisen leimaantumi-

sen kautta. 
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Anni: ”Olihan mulla kavereita ja siis neki oli rötöperheistä suurin osa (…) Mutta 

oli päihdeongelmaa, perheväkivalta oli hyvin tyypillistä ja alkoholismi oli hyvin 

tyypillistä ja. (…) Ja kaikki tiesi. Ja mun mielestä niinku opettajatki tiesi, mutta 

eihän niihi sillo mitenkää puututtu. 

 

Tiina: Mistä sää ite sitte tiesit lapsena tai mistä te lapset tiesitte minkälaista toi-

silla on kotona tai kerroitteko te tai puhuitteko te niistä asioista? 

 

Anni: Siis sen vaistos. Niinkuu no mää luulen että varmaan nääki vaistoat jostain 

lapsesta tai ihmisestä nii kyllä meki vaistottiin. (…) Että se eriarvoisuus on jotaki 

mitä on nii sisäistäny että se on luonnonvakio. Se ei oo mikkää semmonen mitä 

vastaan tarvis niinku kapinoida. Tai nousta barrikadeille. Tai ei sitä sillo vaikka 

ala-asteella ees tajua että se johtuu siitä että no mullei oo ei harjata hiuksia tai 

että mulla on rikkinäiset vaatteet tai jotaki semmosta vaa sitä niinku vaa ajattellee 

että no opettaja tykkää joistaki ja joistai ei tykkää ja mää nyt satun ollee semmo-

nen että musta ei tykätä. (…) Mää olin näkymätön siellä ja en mää niinku miten-

kää sitä mää en koskaa mitenkää aatellu että se ois mitenkää paha. Että joskus 

mää oon miettiny, niinku todennäköisesti meijä huonot olot huomattiin ja toden-

näköisesti ehkä ois voinu olla hyvä jos joku ois puuttunu ja ois ollu hyvä jos joku 

ois sanonu jotain mulle. (…) Mikä ois tavallaan vähä niinku antanu mulle sem-

mosta kaikupohjaa että mun kotona ei oo kaikki normaalisti koska mulle kuiten-

kinhan se oli normaali että kaikki nämä mitä mää mietin mää oon jäsentäny ne 

myöhemmin”  

 

Annin äidillä oli useita psyykkisiä sairauksia ja hänen isänsä oli tehnyt rikoksia. Annin kuvaa-

mat ”rötöperheet” ovat siis perheitä, joille on kasaantunut useita huono-osaisuuteen liitettyjä 

tekijöitä kuten hyvinvoinnin ja terveyden ongelmia, vähävaraisuutta ja matalaa koulutustasoa 

(ks. Vauhkonen ym., 2017). Annilla oli kertomansa mukaan voimakas affektiivisesti muodos-

tunut käsitys siitä, että hänen perheensä huono-osaisuus oli ollut huomattavan näkyvää ympä-

röivän yhteisön silmissä, vaikka asiaa ei tuotu esimerkiksi koulussa sanallisesti esille, eikä An-

nin haitallisiin kotioloihin oltu puututtu kouluyhteisössä. Anni koki olevansa näkymätön kou-
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luyhteisössään, vaikka samalla hän kuitenkin kertoi, miten kaikki tiesi ja miten sen vaistos. An-

nille oli siis välittynyt affektiivisesti esimerkiksi katseiden, eleiden, äänenpainojen, hiljaisuuk-

sien ja vetäytymisien kautta vahva tuntu siitä, miten kouluyhteisössä ja asuinpaikkakunnalla 

tiedettiin hänen monin tavoin haitallisista kotioloistaan.  

 

Julian tapaan myös Anni tuli kouluyhteisössään silmiinpistävän näkyväksi ruumiinsa kautta. 

Annin epäsiisti olemus harjaamattomin hiuksineen ja rikkinäisin vaatteineen teki hänet näky-

väksi normista poikkeavana ”rötöperheen” lapsena.  

 

”Kunnon perheitäki oli mutta eihän ne sitte meijän kanssa ollut ja että kyllä 

niinku joitain lapsia kiellettiin olemasta munki kanssa, vaikka mää olin sillä ta-

valla tosi kiltti ja kunnollinen lapsi mutta sen takia että millanen meijän perhe oli. 

Ja mulla on semmonen käsitys meijän äitin puhheista että et se johtu siitä koska 

meijän äiti oli yksinhuoltaja ja se oli hyvin harvinaista niihin aikoihin. Mutta en 

sitte tiiä. Voihan se olla, että meijän perheestä näky ulospäin semmosia asioita 

mitä mää en ossaa hahmottaa. Mutta jotenki se tuntu siinä vaiheessa aika epärei-

lulta. Mää tiesin kuitenki itte ja mulla oli ittellä semmonen tuntuma, että mää oon 

semmonen aika kiva kaveri ja en keksiny ilkeyksiä enkä varastellu esimerkiksi 

koskaan.” (Anni) 

 

Kuten aineistokatkelmasta käy ilmi, Anni ei tullut asuinpaikkakuntansa yhteisössä nähdyksi 

positiiviseksi kokemiensa ominaisuuksiensa kautta. Sen sijaan hänet leimattiin perheensä ta-

voin ”rötöiseksi”, jolloin hän itse jäi samanaikaisesti sekä näkymättömäksi että tuli näkyväksi. 

Anni ei tullut nähdyksi kilttinä ja kunnollisena sekä kivana kaverina, jollainen koki olleensa. 

Anni kertoi, että hänellä oli hyvä muisti ja oppiminen oli ollut hänelle helppoa. Hän käytti va-

paa-ajallaan runsaasti aikaa lukemiseen. Lahjakkaan ja ahkeran oppilaan sijaan hänet nähtiin 

kuitenkin kouluyhteisössä huono-osaisena ja sopimattomasta perheestä tulevana. Häneen oli 

asetettu leima, joka esti häntä tulemasta nähdyksi vahvuuksiensa kautta. Anni ei tullut asuin-

paikkakunnan yhteisössään tai kouluyhteisössään nähdyksi kokonaisena omana itsenään, vaan 

perheen ja sukunsa tavoin leimattuna.  

 

”Että se oli kuitenki yleisessä tiedossa, että meillä on todella huonot olot, koska 

se mun sisarus sai nii valtavia raivareita ja se karju siellä koko ajan ja tosiaa 



 

49 

 

hakkas mua iha missä vaan niinku ja meijä äitiki oli iha hermorauniona ja var-

masti omituinen.” (Anni) 

 

Annin negatiivisen leimaantumisen ja vahvuuksien huomiotta jäämisen lisäksi näkymättömyy-

den kokemuksiin on kietoutunut hänen kotiolojensa haitallisuuksien aktiivinen sivuuttaminen 

kouluyhteisössä. Tämä sama ACE-kokemusten sivuuttaminen kietoutuu myös Julian, Ennan ja 

Iiriksen näkymättömyyden kokemuksiin. Walkerdinen ja Jiménezin (2012, s. 54–57) mukaan 

yhteisöillä voidaan ajatella olevan yhteisöruumis (community body). Yhteisöruumis toimii 

ikään kuin kannattelevana ja suojaavana säilönä yhteisön jäsenille ja pyrkii takaamaan yhteisön 

jatkuvuuden (Walkerdine & Jiménez, 2012, s. 54–57).  Walkerdineä ja Jiméneziä (2012, s. 55–

56) hyödyntäen esitän, että koulu yhteisöruumiina on ylläpitänyt affektiivisesti omaksuttuja 

sääntöjä ja käytänteitä, joiden tarkoituksena on ollut välttää ahdistavien ja vaikeiden tapahtu-

mien aiheuttama uhka kouluyhteisön jatkuvuudelle. Tutkimukseen osallistuneiden kotioloihin 

puuttuminen olisi vaatinut kouluyhteisöltä vaikeiden asioiden kohtaamista ja puheeksi otta-

mista, mikä olisi puolestaan vaatinut kouluyhteisön toimintatapojen muuttamista. Tämä muu-

tostarve uhkasi koulun yhteisöruumiin olemassaolon jatkuvuutta sellaisenaan. Yhteisöruumiin 

näkökulmasta osallistujat ja heidän ACE-kokemuksensa olivat uhka sen jatkuvuudelle. Sivuut-

tamalla oppilaiden kotioloista kertovat silmiinpistävät merkit kouluyhteisöt väistivät tarpeen 

muuttaa toimintaansa ja turvasivat yhteisön jatkumisen sellaisenaan. 

 

Koulun yhteisöruumis siis osaltaan mahdollisti osallistujien kotiolojen haitallisuuksien jatku-

vuuden sekä ylläpiti ja jatkoi aiemmassa luvussa kuvailtua ylisukupolvista vaikenemisen kult-

tuuria. Seuraavasta aineistokatkelmasta käy ilmi, miten myös Ennalla oli vahva tuntu siitä, että 

koulussa tiedettiin hänen kotiolojensa haitallisuudesta. 

 

”Ja sitte mä tiedän kumminki osa niistä opettajista asu siellä kylällä ni ihan var-

masti on nähny mun äidin ja iha varmasti on nähny meijä porukkaa siellä kylillä 

tai kaupalla tai. (…) Et välillä iha ku ois semmonen olo et mun tekis mieli sanoo 

niille opettajille et etteks te iha oikeesti oo nähny mitää et miten te ootte voinu 

olla nii sokeita, miten te ootte nii raukkamaisia et ois tehnyt mieli niinku joskus 

käyä kiljuu niille.” (Enna) 

 

Ennan kertomasta käy ilmi, miten voimakkaasti hän olisi toivonut, että hänen kotioloihinsa olisi 

puututtu. Tämä sama toive toistui jokaisella tutkimukseen osallistuneella. Annin äidin tavoin 
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myös Ennan äidillä oli psyykkinen sairaus. Enna koki, että hänen asuinpaikkakuntansa yhtei-

sössä äidin psyykkinen sairaus oli silmiinpistävän näkyvää. Aiempien osallistujien tapaan Enna 

ei tullut kouluyhteisössään nähdyksi omana itsenään vaan koki, ettei kukaan todella nähnyt 

häntä. Kukaan ei puuttunut hänen kokemaansa hätään ja turvattomuuteen, mikä vahvisti Ennan 

kokemuksia näkymättömyydestä ja ulkopuolisuudesta kouluyhteisössään, kuten seuraavasta 

käy ilmi: 

 

”Et mä muistan kolmannella luokalla mun opettaja sanoki että sä voisit vähä 

useemmin sanoo jotaki ku sulla on hyviä ajatuksia. Mut mä muistan niinku en 

uskaltanu puhua tai mä olin mitä nyt en tiiä olinks mä nyt sit niinku mä olin var-

maa koko ajan vähä jossai hädässä. Et en mä niinku en mä tiedä miks mä sit 

vaikenin nii paljon. (...) Ilo ei niinku ollu. Me vaa kikateltii mu kavereiden kaa 

mut ei mulla ollu semmosta sisästä iloo ku oli sillon lapsena. Et sitä ei sitä ei mun 

mielestä kyllä ollu. Se oli vaa semmost ihmeellist hysteeristä kikatteluu vaikka oli 

muuten niinku huonovointisuutta. Tai et voin huonosti. (…) Et must tuntu et mä 

olin tosiaa semmonen iha niinku näkymätön tai seinäkukkanen. Niinku jos kuva-

taan että niillä sanoilla jotai ihmistä ni mä koin et vähän niinku näkymätön. Et 

mä vain aina jossai tilassa mut iha ku mua ei oo. Kukaan ei nää mua. Just sellanen 

nii kukaa ei nää mua. Sellanen. Jos mä mietin suhteessa niinku opettajia tai siihe 

kouluympäristöö.” (Enna) 

 

Enna oli koulussaan ylisukupolvisten taakkojen ja ACE-kokemusten vaikutuksesta vetäytyvä, 

iloton ja vaikeneva. Koulun sivuuttaessa hänen hätänsä, hän koki jäävänsä kouluyhteisössään 

näkymättömäksi. Tähän näkymättömyyden kokemukseen kietoutui se, miten Annin tapaan 

myös Ennan vahvuudet ja osaaminen jäivät koulussa näkymättömiin. Lisäksi myös Enna tuli 

leimatuksi perhetaustansa takia. Hän tuli nähdyksi uskonnolliseen yhteisöön kuuluvan perheen 

lapsena, jonka äiti oli Ennan omien sanojen mukaan ”sekopäänainen”.  

 

”Niiku että ei oo niin kykeneväinen kuin muut. Sellanen. Niinku uskomus oli it-

testä (…) Justii liittyen johonki semmoseen häpeään ja semmoseen mikä se perhe-

elämä oli. Et tota mä jotenki luulen et se liittyy sellaseen ja sitten kun ei ihan 

voinu olla ihan vapaa ja se oma itsensä ja lapsensa.” (Enna) 
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”Et must tuntuuki et oikeestaa sen takia ei oo niinku voinu tulla siksi miksi ois 

voinu tulla tavallaa niiku että mmm et voi olla et ois ollu iha erilaiset mahollisuuet 

niinku aikaisemmin. Että tällä hetkellä mä ajattelen itte että mä oisin varmaan 

niinku halunnu kilpailla sitä juoksua, halunnu urheilla ja sit mikä mulla on tullu 

aikuisena et jos mulla oisin kaikki tehny erilai ammatinvalinnat ni mä oisin ha-

lunnu ehkä olla ortopedi. Et niinku. Ja sit en mä semmoseen voi enää lähtee niinku 

lukemaa tässä vaiheessa. Mut just että. Ei oo syntyny ees semmosii mitä sitten 

tota. Et seki että miksi lähti hakee hoitajaksi ni ajatteli että no mä oon joskus 

hoitanu lapsii ja mä voin sit osata tehä jotai hoitotyötä ja se on nyt vaa semmonen 

helppo ei osannu ittee ajatella mihinkää muuhu ammattii ku ehkä hoitajan am-

mattii. Ni en mä enää valitsis nii tässä hetkessä [naurahdus].” (Enna) 

Ennalle syntyi ylisukupolvisten taakkojen, ACE-kokemusten sekä kodin ja koulun tuen puut-

teen kietoutuessa käsitys, ettei hän ollut yhtä kykeneväinen kuin muut. Ennan vahvuuksia ja 

mielenkiinnonkohteita ei ollut tunnistettu ja tuettu hänen lapsuudessaan, mikä vaikutti hänen 

toimijuuteensa paitsi lapsuudessa, myös myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa. Tämä tulee 

ilmi siitä, miten Enna kuvailee, ettei ole voinut olla ”oma itsensä ja lapsensa”, eikä ole voinut 

”tulla siksi miksi ois voinu tulla”. 

5.3 Reparatiiviset utopiat 

”Mää oon niistä kirjoista lukenu, että millasta elämää voi elää.” (Anni) 

Esitän, että tähän tutkimukseen osallistuneiden selviytyminen mahdollistui osaltaan jo lapsuu-

dessa syntyneiden reparatiivisten utopioiden avulla. Sedgwickin (2003) mukaisesti jatkuvan 

kritisoinnin ja sorron osoittamisen sijaan tutkimuksessa tulee keskittyä myös korjaavan eli re-

paratiivisen ulottuvuuden osoittamiseen. Utopian ymmärretään usein tarkoittavan kuviteltua 

täydellistä yhteiskuntaa tai kaikki toiveet täyttävää paikkaa, jota ei kuitenkaan todellisuudessa 

ole eikä voi olla olemassa (Levitas, 2013). Tässä tutkielmassa tarkoitan reparatiivisilla utopi-

oilla osallistujien lapsuudessaan luomia korjaavia kuvitelmia sekä unelmia turvallisesta kodista 

ja perheestä. Luonnon, kirjallisuuden ja mielikuvituksen yhteenkietoutuessa osallistujat kyke-

nivät kuvittelemaan lapsuuden epävakautta ja turvattomuutta paikanneita haavekuvia. Tässä lu-

vussa tuon ilmi, miten näistä reparatiivisista utopioista tuli osallistujien selviytymistä tukeneita 

affektiivisia apparaatteja, jotka tarjosivat osallistujien lapsuudessa turvaa, kannattelua sekä toi-

voa paremmasta. 
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Reparatiiviset utopiat syntyivät yhteenkietoumissa, joissa mikään yksittäinen tekijä ei ollut 

toista oleellisempi (ks. Huuki & Lanas, 2019). Käsitteellistämällä selviytymisen mahdollista-

jaksi nimenomaan yhteenkietoumissa syntyneet reparatiiviset utopiat pyrin välttämään yksin 

pärjäämisen ihannointia ja yksilöiden patologisointia. Huukin ja Lanaksen (2019) tapaan kat-

son, että nykyisin vallalla oleva psykologisoitu määritelmä lapsista ja lapsuudesta johtaa her-

kästi historiallisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien merkityksen aliarviointiin. Tällöin vaikeat 

kokemukset yksilöllistetään ajatellen, että jokaisen tulee päästä yli kipeistä kokemuksistaan 

(Huuki & Lanas, 2019).  

Annin, Iiriksen ja Julian lapsuusmuistoissa kirjallisuus oli toivoa ja kannattelua synnyttänyt 

elementti. Julia oli saanut lohtua myönteisistä mietelauseista ja pienistä runoista, joita hänen 

äitinsä oli jättänyt hänen luettavakseen. Iiris ja Anni puolestaan kertoivat, miten he olivat luke-

neet lapsuudessaan runsaasti kirjoja. He molemmat kykenivät kirjallisuuden avulla pakene-

maan kodin ahdistavaa ilmapiiriä. Kirjojen ja mielikuvituksen yhteenkietoutuessa heille syntyi 

reparatiivisia utopioita. Molemmat heistä kuvasivat, miten he kirjoja lukiessaan uppoutuivat 

täysin kirjallisuuden ja mielikuvituksen kietoumissa syntyneisiin reparatiivisiin utopioihin.  

”Et mä luin kirjoja. Mä kävin aina kirjastossa ja mulla oli hirvee kasa kirjoja, mä 

tavallaa elin siellä kirjojen maailmassa. Et mä en eläny tässä maailmassa ollen-

kaan.” (Iiris) 

”Määhä heräsin aina aamulla aikasi koska meillä oli aika ahdistavaa nii mää 

heräsin ja määhä oon vieläki tosi aamuvirkku mutta yleensä ennen ku mää lähtii 

kouluu ni mää lukkii yhen romaanin. (...) Ja tavallaan niinku kirjat oli mun pelas-

tus. Että jos mulla ei ois ollu kirjoja nii empä tiiä.” (Anni) 

Mielikuvitusmaailmoihin uppoutumisen lisäksi Anni kuvasi, miten kirjallisuus tarjosi hänelle 

sivistystä. Tämä sivistys auttoi Annia selviytymään koulussa ja tuki hänen itsetuntoaan. Seu-

raavista aineistokatkelmista ilmenee, miten merkityksellistä kirjallisuus oli Annille hänen lap-

suudessaan: 

”Että kuitenki tavallaan se kuten mää sannoin nii mää lukkiin tosi paljon ja mää 

lukkiin esimerkiksi historiallisia romaaneja ja sitte ku niitä tuli vaikka historiassa 

nii mää tiesin että vaikka niinku Tuulen viemää ni tää oli tää aika siellä että 
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vaikka sisällissota. Että mää niinku tiiänki jo tästä. Nii se oli ehkä niinku semmo-

nen että se vahvisti mua ja anto mulle uskoa että mää voisin ollakki jotaki.” 

(Anni) 

Haraway (2016) toteaa, että muutoksen tekemiseksi meidän on ensin kyettävä kuvittelemaan 

uudenlaisia todellisuuksia ja maailmoja. Kirjallisuuden ja mielikuvituksen yhteenkietoumissa 

Iiris ja Anni kokivat hetkellisesti turvaa, kannattelua ja toivoa. Annin tarinasta käy ilmi, miten 

mielikuvituksen ja kirjallisuuden kietoumissa syntyneiden reparatiivisten utopioiden kautta hän 

kykeni kuvittelemaan toisenlaista elämää kuin mitä hänen lapsuudenperheensä eli. Annin myö-

hempi elämä poikkesikin hänen lapsuudenperheensä elämästä. Anni opiskeli korkeakoulutut-

kinnon, teki omien sanojensa mukaan kaksikymmentä vuotta kestäneen luokkanousun ja kertoi 

omaksuneensa keskiluokkaisia elämäntapoja sekä unelmia. 

Seuraavasta Annin hyvin liikuttavasta kertomuksesta ilmenee, miten paitsi kirjallisuus, myös 

luonto oli mahdollistanut reparatiivisten utopioiden synnyn hänen lapsuudessaan: 

”Meijä isä asu sillo meijä kanssa ja se oli iha hirveetä. Ni mulla oli semmonen 

koivu ni sitte mää menin aina, mää olin ehkä joku viis, mää menin aina sen luokse, 

ja mää pittii, mää aattelin että se koivu on vähä niinku mun äiti. Et ku mää meen 

sen koivun juurelle ni mua ei kukkaa löyvvä ja se vähä niinku lohduttaa mua.” 

(Anni) 

Luonnon ja mielikuvituksen yhteenkietoutuessa Annille syntyi tämä reparatiivinen utopia, jossa 

hän koki koivun olevan hänen äitinsä. Koivun juurella Anni koki olevansa turvassa, ihan kuin 

äidin sylissä.  Hän koki kannattelua ja lohtua. Myös muiden tutkimukseen osallistuneiden ko-

kemuksista nousi esiin, miten luonnon kanssa yhteismuovautuvissa tiloissa oli syntynyt erilai-

sia reparatiivisia utopioita. Ennan kertomuksesta ilmenee, miten hän koki kotinsa läheisen pie-

nen metsän tärkeänä ja merkityksellisenä:  

”Mutta mmm kyl mä muistan että mä tosi paljo olin ku meillä oli se järvi järvi 

lähellä ja sit siinä oli se niinku kangasmaasto. Mä olin tosi paljon siellä ja tykkä-

sin olla siellä. Ja sitte mä aina niitä [naurua] semmosii sammalpeitteitä näin ja 

havunneulasia kato putsasin ja siivosin siellä. Kato kaikkia sellast ja rakensin 

sinne majoja ja tein piilottelin aarteita ja. Sellanen oli. Kyllä niinku sen muistan 

et se oli tosi tärkee. Ja edelleenki se paikka on mulle tosi tärkee.” (Enna) 
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Metsässä ollessaan Enna kertoi järjestelleensä ja siivonneensa havunneulasia. Aiemmasta lu-

vusta ilmenee, miten Ennan kotona oli hänen äitinsä psyykkisen sairauden ja isän autoritäärisen 

kasvatuksen takia epävakaata. Ennan lapsuudessa ei koskaan voinut etukäteen kotiin tullessa 

tietää, millaisessa kunnossa koti oli tai millainen päivä äidillä oli. Kotona saattoi olla epäsiistiä, 

eikä siellä ollut välttämättä tarjolla ruokaa. Perheen lapset olivat usein oman itsensä varassa. 

Metsä tarjosi reparatiivisen utopian. Enna järjesteli ja siivosi metsässä ikään kuin laittaen omaa 

kotiaan kuntoon. Metsä tarjosi turvaa, kannattelua, lohtua ja toivoa. 

Luontoympäristö oli ollut lapsuudessa merkityksellinen myös Julialle. Julia kertoi, että hänellä 

oli ollut meren rannassa kalliolla oma salainen paikka, johon hän oli hakeutunut esimerkiksi 

kaivatessaan rauhoittumista tai kun oli tuntenut itsensä surulliseksi.  

”Tässä tämä on nyt se kallio missä minä istuin niin totaa se on jotenki ollu sem-

mosta, mää oon saanu semmosia mindblown niinku ajatuksia siellä paikassa. 

Mää muistan et mulla oli aina mun päiväkirja mukana ja mä pohdin ja sit mä 

rupesin monesti niinku itkemään vaan liikutuksesta ku tajus jotaki asioita ja 

muuta et jotenki niinku ku kysyit miten mä selvisin nii kyl niinku tää paikka on 

kans ollu semmonen paikka missä niinku mä oon niinku tukenu vähä niinku ite 

itseäni.” (Julia) 

Julian suvussa oli jatkunut ylisukupolvinen vaikenemisen kulttuuri, jossa tunteita ei näytetty. 

Kuten ylisukupolvisuuksia käsittelevässä luvussa osoitan, tämä käytäntö oli siirtynyt Julialle 

affektiivisesti tiedostamattomasti ja sanattomasti. Luontoympäristössä Julialle syntyi kuitenkin 

turvan tunne, joka mahdollisti tunteiden tuntemisen. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, miten 

Julia kertoi usein itkeneensä kallion salapaikassa ollessaan. Hän käsitteli ajatuksiaan ja tuntei-

taan luonnon, päiväkirjan ja kirjoittamisen kanssa yhteismuovautuneessa turvallisessa tilassa. 

Luontoympäristö toimi turvallisen aikuisen tavoin kannatellen Juliaa hänen kohdatessa ja käsi-

tellessä omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Luonto tarjosi toivoa ja auttoi Juliaa selviytymään. 



 

55 

 

6 Johtopäätöksiä 

Tutkimustulosten mukaan osallistujat kantoivat mukanaan vaikeuksista vaikenemisen, syvän 

häpeän ja irrationaalisen varattomuuden pelon ylisukupolvisesti siirtyneitä taakkoja. Nämä taa-

kat olivat Walkerdineä ja Jiméneziä seuraten siirtyneet sukupolvelta toiselle yhteisökäytäntei-

den kautta. Tämä hienovarainen yhteisökäytänteiden kautta tapahtuva siirtymä tulee tässä tut-

kielmassa esiin esimerkiksi Julian sisäistämässä suvussa kulkeneessa vaikenemisen kulttuu-

rissa, jota hänen äitinsä oli pyrkinyt tietoisesti muuttamaan. Se tulee myös näkyväksi Annin 

kokemassa syvässä häpeässä ja eri aikoina pintaan pulpahtavassa eriarvoisuuden tunteessa. Li-

säksi taakan siirtyminen yhteisökäytänteiden kautta tulee ilmi Iiriksen rahaan liittyvissä käsi-

tyksissä, jotka ovat iskostuneet häneen lapsuudenperheen rahankäyttötapojen kautta. Kuten 

Walkerdine kollegoineen (2013) on osoittanut aiemmin, olivat nämä taakat osin sanojen ja tie-

toisen mielen ulottumattomissa, joten ne eivät olleet myöskään tutkimustilanteissa suoraan 

kommunikoitavissa. Affektiivisen analyysimenetelmän keinoin nämä heikosti tiedostetut yli-

sukupolviset taakat tulivat näkyviksi. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat Chon (2008) 

aiemman tutkimuksen tavoin, miten ylisukupolviset taakat kätkeytyvät meidän itsestään selvinä 

totuuksina sisäistämiimme tapoihin ja ajatuksiin. 

Osallistujien ristiriitaiset näkyvyyden ja näkymättömyyden kokemukset yhteismuovautuivat 

ylisukupolvisten taakkojen, ACE-kokemusten sekä koulun arvojen ja normien kietoumissa. 

Näissä yhteenkietoumissa osallistujat tulivat kouluyhteisössään niin leimatuiksi kuin ulossulje-

tuiksi. Ulossulkemiset ja leimaamiset ilmenivät hienovaraisesti. Ne olivat analysoitavissa af-

fektiivisuuden kautta osallistujille välittyneissä tunnuissa, katseissa, eleissä, ilmeissä, äänen-

painoissa, hiljentymisissä ja hiljaisuuksissa. Ulossulkemisiin ja leimaamiseen piiloutui vallan-

käyttöä. Niiden kautta tulee näkyväksi se, miten kouluinstituutio myötäilee keskiluokkaista 

kulttuuria ja normistoa (esim. Huilla, 2022).  

Osallistujien lapsuudessa toivoa syntyi kirjallisuuden, luonnon ja mielikuvituksen kietoumissa 

tuottuneissa reparatiivisissa utopioissa. Näissä affektiivisissa kietoumissa tuottunut turva ja 

kannattelu toimivat vastavoimina osallistujien lapsuudessaan usein kokemalle hädälle ja turvat-

tomuudelle. Reparatiivisten utopioiden synnyn mahdollistaneiden yhteenkietoumien tarkastelu 

on erityisen tärkeää, sillä ne antavat viitteitä siitä, mikä voi antaa toivoa lapsuudessaan haital-

lisia kokemuksia kokeneille ja kokeville. 
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7 Pohdintaa 

Tasa-arvoisen yhteiskunnan ja koulujärjestelmän saavuttaminen edellyttää tunteiden, emooti-

oiden ja affektiivisuuden uudelleenarvioimista, arvostamista ja aktiivisia tekoja. Tähän femi-

nistinen uusmaterialismi ja posthumanismi antavat mahdollisuuden. Affektiteorioiden avulla 

voimme läpivalaista ja asettaa kriittiseen valoon itsestään selviksi ja neutraaleiksi normeiksi 

muotoutuneita ajatusmalleja, joita emme edes ole osanneet kyseenalaistaa. Yksi tällainen normi 

on se, miten miellämme usein tunteet feminiineiksi, maskuliinisten järjen ja logiikan vastaisiksi 

voimiksi (Ahmed, 2004).  

Tunteiden ja kehollisuuden arvostuksen puute tulee ilmi paitsi yhteiskunnassa myös koulumaa-

ilmassa, jossa tunnetaitoja ei arvosteta samalla tavalla, kuin esimerkiksi matemaattisia taitoja. 

Nykyinen opetussuunnitelma (OPH, 2016) mainitsee tunnekasvatuksen koulun tehtäväksi 

mutta ei määrittele sille samankaltaisia tavoitteita tai viikkotuntimääriä, kuin esimerkiksi juuri 

matemaattisten taitojen opetukselle. Yhä edelleen vaikuttaa siltä, että osa opettajista suhtautuu 

tunnetaitokasvatukseen pakollisena pahana ja pyrkii väistämään vastuuta sanomalla, ettei ole 

saanut riittäviä valmiuksia tunnekasvatukseen opettajankoulutuksesta. Tämä on varmasti totta. 

Opettajankoulutukseen ei yksinkertaisesti voida sisällyttää täysin kaikkea peruskoulussa ope-

tettavaa sisältöä riittävässä laajuudessa. On kuitenkin hämmästyttävää, miten harva opettaja 

kieltäytyy opettamasta vaikkapa murtolukuja sillä perusteella, ettei opettajankoulutus valmista 

tähän tarpeeksi.  

Tämän tutkielman työstämisen aikana ajatteluni tiedosta, tietämisestä ja tieteestä on muuttunut.  

Ajattelen, että aiempi käsitykseni tieteestä heijasteli vahvemmin maskuliinisuutta ja patriarkaa-

lisuutta. Tämä ei ole ihme, sillä historiassa akateeminen koulutus on ollut pitkään ainoastaan 

miesten saavutettavissa ja tämä näkynee yhä edelleen siinä, millaista tietoa ja tieteen tekemistä 

arvostetaan. Esimerkiksi Suomessa yliopisto oli 230 vuoden ajan ainoastaan miesten saavutet-

tavissa (Nevala, 1999, s. 108). Käyhkö (2020) toteaakin, että yliopisto on yhä edelleen elitisti-

nen, hierarkkinen ja patriarkaalinen instituutio, jossa luokkaan ja sukupuoleen liittyvät valtara-

kenteet naamioituvat itsestään selviksi ja neutraaleiksi normeiksi. Ryynänen ja Rannikko 

(2021) puolestaan tuovat esiin, miten yliopistolaitos on rakentunut yleispätevänä ja universaa-

lina pidetyn länsimaisen tiedon varaan.  

Tämän tutkielmaprosessin myötä ymmärrän kokemukset moniulotteisina ilmiöinä, joita ei 

voida tavoittaa ainoastaan kielen ja tiedostetun avulla tai joita ei voida kuvata ainoastaan syy-
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seuraussuhteiden kautta. Tässä tutkielmassa viitoitetun aihepiirin tutkimus on tästä kyseisestä 

näkökulmasta vasta aluillaan. Jatkotutkimuksessa olisikin syytä kartoittaa tätä samaa aihepiiriä 

entistä laajemmin ja syvällisemmin. Jatkotutkimuksessa voisi hyödyntää esimerkiksi luonto-

ympäristöä ja mielikuvituksen käytön mahdollistavaa luovaa toimintaa. Tämän tutkimuksen 

perusteella nämä tekijät voivat luoda turvallisia ja kannattelevia tiloja, joissa herkkätuntoisen 

aiheen käsittely on mahdollista. Jatkotutkimusta voisi myös toteuttaa pienissä ryhmissä luovaa 

työpajatoimintaa hyödyntäen ja tätä kautta esimerkiksi ACE-kokemuksia lapsuudessaan koke-

neiden toivon ikkunoita tarkemmin kartoittaen. 

Muuttaaksemme vallitsevaa koulujärjestelmää meidän tulee paitsi uudelleenarvioida tunteiden 

merkitystä myös tarkastella kriittisesti koulun välittämiä arvoja ja normeja sekä koulussa käy-

tettävää valtaa. Koulussa valta piiloutuu ajoittain näennäisesti merkityksettömien pienten arkis-

ten käytäntöjen taakse. Näitä käytänteitä on saatettu toistaa vuosikymmeniä ja hiljalleen ne ovat 

sementoituneet itsestään selviksi rutiineiksi, säännöiksi ja tavoiksi, joita ei edes tarvitse kyseen-

alaistaa. Hyvä esimerkiksi tästä on edelleenkin koulukulttuurissa voimissaan oleva päähineet-

tömyys. Muualla yhteiskunnassa päähineitä voi nykyaikana käyttää vapaasti, eikä päähine estä 

esimerkiksi opiskelua tai työntekoa. Usein koulujen sisällä ei kuitenkaan saa pitää minkään-

laista päähinettä tai huppua päässään. Tämä sääntö edustaa vuosikymmenten takaista tapakult-

tuuria. Pään peittäminen tuskin vaikuttaa oppilaan oppimiseen. Silti tämä käytäntö elää ja voi 

hyvin. Se voi johtaa ajoittain oppilaiden ja opettajan väliseen valtataisteluun, jossa opettaja ko-

kee tarvetta pitää kynsin hampain kiinni valta-asemastaan auktoriteettina, jota oppilaiden on 

kyseenalaistamatta toteltava. Valta-asemasta lipsuminen kun voisi kenties merkitä vallan todel-

lista häviämistä ja oppilaiden ylivaltaa. Oppilaalla hupun päähän vetämiseen voi olla muukin 

syy, kuin valtataistelu. Itse törmäsin esimerkiksi sijaisena toimiessani siihen, että oppilas halusi 

hupulla peittää uuden hiustyylinsä. Häntä kenties jännitti se, miten luokkatoverit suhtautuvat 

uuteen hiustyyliin.  

Kuten tutkielmassani osoitan, lapsuus ja koulumuistot (tai mikään muukaan historia), eivät jää 

taaksemme, vaan ne kulkevat mukanamme ja nousevat pintaan affekteina, joilla on kyky vai-

kuttaa meihin yhä uudelleen aikojenkin päästä (ks. Huuki & Lanas, 2019). Koululla on valta 

muokata sitä, miten me itsemme koemme, mitä me olemme ja millaiseksi tulevaisuutemme 

muodostuu. Arkisilta tuntuvien käytäntöjen kautta koulu instituutiona ja yhteisönä osallistuu 

päivittäin nykyhetkemme ja tulevaisuutemme määrittämiseen. Onkin ihmeellistä, miten vähän 

opettajankoulutuksessa käsitellään paitsi tunteita ja kehollisuutta myös valtaa ja vallankäyttöä.  
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Väitän, että meillä on yhä edelleen tapana leimata koulun keskiluokkaisiin normeihin sopimat-

tomia perheitä. Se, miten puhumme perheistä ja heidän lapsistaan, heijastelee arvoja ja asentei-

tamme. Esimerkiksi Huillan (2022) mukaan juuri kouluissa ilmenevä perheiden stigmatisoitu-

minen ja patologinen puhe vaikuttaa siihen, miten oppilaat ajattelevat koulun näkevän heidät.  

Puhumme ongelmaperheistä, vaativista ja vaikeista vanhemmista, huono-osaisista, päihdeon-

gelmaisista, mielenterveysongelmaisista, maahanmuuttajaperheistä, käytöshäiriöisistä, häiri-

köistä, tarkkaavuushäiriöisistä ja erityisoppilaista.  Leimatut ihmiset, perheet ja suvut ovat usein 

myös itse sisäistäneet tämän stigmatisoidun käsityksen itsestään. Ihmiset tulevat näkyviksi lei-

mansa kautta poikkeavina. Usein vahvuudet ja osaaminen jäävät piiloon, kun huomio kiinnittyy 

poikkeavuuteen. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän taitoa kohdata kaikenlaisia oppilaita ja per-

heitä. Kouluissa toimivien aikuisten on ymmärrettävä, mikä merkitys sanoilla, äänenpainoilla, 

äänensävyillä, ilmeillä, eleillä ja katseella on oppilaalle. Ilman kohtaamista ristiriitaiset näky-

mättömyyden ja näkyvyyden kokemukset uusiintuvat yhä edelleen. Näin ollen kouluissa tarvi-

taan hyvinvoivia opettajia, jotka sitoutuvat työhönsä kuuluvaan kasvatustehtävään yhtä vah-

vasti kuin opetustehtäväänkin. Opettajien hyvinvoinnin varmistamiseksi työkuorman pitäminen 

kohtuullisena on oleellista. Tämän lisäksi opettajat hyötyisivät varmasti nykyistä laajemmasta 

työnohjauksen käytöstä. 

Tätä tutkielmaa aloittaessani en tiennyt, kuinka laaja ja valitettavasti ajankohtainen valitsemani 

aihepiiri on. Vaikka sotaa ja epävakautta on maailmanlaajuisesti koettu toistuvasti, ovat koro-

napandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuoneet kauhun lähemmäs meitä. Digitalisaation 

aikakaudella tuho on tullut silmillemme uudella tapaa; aamukahvia hörppiessämme voimme 

selata videoita, joissa virukseen kuolleiden ruumille on perustettu väliaikaisia säilytystelttoja 

tai joissa kodit räjähtelevät hätäsireenien ulvoessa. Kollektiivisesti herännyt tuhoutumisen 

pelko on aikaansaanut välillä irrationaalisiakin tapahtumasarjoja. Kaupat ovat tyhjentyneet ves-

sapapereista ja apteekit joditableteista. Uutisotsikoissa on pohdittu, korvaako vakuutus sodan 

jalkoihin jäävää omaisuutta. Halaaminen on alkanut tuntua rikolliselta, sillä läheisyys ja koske-

tus voi johtaa hengenvaaralliseen tautiin. Toisen ihmisen yskäisy saa yhä edelleen meidät va-

vahtamaan inhosta ja vetäytymään poispäin. Kuten olen tutkielmassani osoittanut, tämänkaltai-

nen epävakaus voi aikaansaada sen, että eräänä aikana tarpeellisiksi katsotut käytänteet muut-

tuvat ylisukupolvisesti siirtyviksi taakoiksi. Siksi juuri nyt on tärkeä kiinnittää huomio siihen, 

miten voimme kollektiivisesti kokea turvaa ja käsitellä kokemaamme epävarmuutta. Miten 

voimme luoda välittämistä ja kannattelua tuottavan affektiivisen ilmapiirin? Miten luomme 

nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia? 
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Kannattelevien ja kohtaavien (koulu)yhteisöjen muovautuminen vaatii paitsi käytännön tekoja 

myös ajattelutavan muutosta. Kouluissa tarvitaan paitsi hyvinvoivia aikuisia myös kohtuullisen 

kokoisia opetusryhmiä, jossa oppilaiden kohtaaminen mahdollistuu. Lisäksi tarvitaan erilaisista 

taustoista tulevia opettajia. Ajattelutavan muutokselle suuntaa voivat antaa affektiteoriat haas-

tamalla käsityksiämme olemassaolosta ja tietämisestä. Ne voivat auttaa tunnistamaan ja purka-

maan erilaisia valtarakenteita. Ne auttavat tutkimaan piileviä ilmiöitä ja käsitteellistämään maa-

ilmaa uudella tavalla. Uudenlaisen ajattelutavan avulla voimme arvostaa tunteita, emootioita ja 

ruumiillisuutta. Feministisen uusmaterialistisen ja posthumanistisen ajattelutavan siirtyminen 

vahvemmin myös koulumaailmaan voisi saada meidät kiinnittämään huomiomme yksilökes-

keisyyden sijaan siihen, millaisia piiloutuneita ylisukupolvisia käytänteitä ja valtaa koulujärjes-

telmä maailmassamme uusintaa. Uudenlainen ajattelutapa voisi auttaa niitä oppilaita, jotka tu-

levat helposti leimatuiksi ja patologisoiduiksi esimerkiksi haastavan käytöksen takia. Haastavaa 

käytöstä on mahdotonta tarkastella syy-seuraussuhteina. Affektiteoriat voisivat tuoda haastavan 

käyttäytymisen tarkasteluun uudenlaista näkökulmaa, jossa käyttäytymistä tarkasteltaisiin mo-

nimutkaisissa yhteenkietoumissa syntyvänä liikkeenä. 

Olen tutkielmassani pyrkinyt tuomaan esille sen, miten ylisukupolvisuuksia ja lapsuuden aikai-

sia haitallisia kokemuksia tulee tarkastella nykyhetkeä, yksilökeskeisyyttä ja tiedostettua laa-

jemmassa mittakaavassa. Olen pyrkinyt tekemään tämän tarkastelemalla kokemuksia nimen-

omaan yhteenkietoutumien aikaansaannoksina affektiivisuuden avulla. Ymmärtäessämme asi-

oita affektiivisuuden kautta laajemmin, kuin ainoastaan subjektiivisina kokemuksina ja objek-

tiivisesti mitattavina syy-seuraussuhteina, voimme ymmärtää, miten tärkeää on tehdä näkyväksi 

eriarvoisuutta ylläpitäviä ja toistavia voimia kuten patriarkaattia, kolonialismia, rasismia, kapi-

talismia ja uusliberalismia. Feministisen mielikuvituksen ja uudelleenajattelun (Haraway, 

2016) avulla voimme pyrkiä muutokseen kohti aidosti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa 

maailmaa, yhteiskuntaa ja koulua. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei yksinään riitä. Peruskouluissa 

tarvitaan rohkeutta tarkastella ja tehdä asioita uudella tavalla. Tarvitaan välittämistä sekä näh-

dyksi ja kuulluksi tulemista. Annin sanoin: 

”Oisko mahollista sitte löytää sitä välittämistä sisältään. Ja rohkeutta puuttua ja 

sannoo sitte, jos näkkee, että asiat on huonosti.” (Anni) 
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Liite 1. 

Oletko kokenut lapsuudessasi haitallisia kokemuksia? Haluaisitko osallistua tutkimuk-

seen?  

Pro gradu-tutkielmassani tutkin lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten ja peruskouluko-

kemusten yhteyksiä. Lisäksi tarkastelen ylisukupolvisuuden ja sosiaalisen kerrostuneisuuden 

kietoutumista lapsuuden kokemuksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä koulumaailmassa 

ymmärrystä siitä, miten lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset voivat vaikuttaa koulunkäyn-

tiin ja oppimiseen.  

Sovit osallistujaksi, mikäli olet yli 25-vuotias, olet käynyt peruskoulua ja sinulla on lapsuuden 

aikaisia haitallisia kokemuksia. Haitallisiin kokemuksiin katsotaan kuuluvan seuraavia tapah-

tumia: 

• lapseen kohdistuva väkivalta ja laiminlyönti: psyykkinen, fyysinen tai seksuaalinen vä-

kivalta, fyysinen tai emotionaalinen laiminlyönti, kuritusväkivalta, altistuminen lähi-

suhdeväkivallalle, kiusatuksi joutuminen vertaissuhteissa  

• lapsuuden perheen monimuotoiset ongelmat: päihteiden väärinkäyttö perheessä, huolta 

pitävän aikuisen psyykkinen häiriö tai sairaus, huolta pitävän aikuisen uhkapeliriippu-

vuus, vanhempien ero lapsuudessa, vanhempien ongelmat poliisin kanssa, lastensuoje-

lukontakti, huostaanotto, perheen köyhyys ja turvaton naapurusto. 

Tutkimus toteutetaan haastattelua ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Tapaaminen toteu-

tuu Oulussa ja kestää noin 1–1,5 tuntia. Ajankohta sovitaan joustavasti osallistujan toiveiden 

mukaisesti. Osallistujaksi voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä sähköpostitse tiina.lempi-

nen@student.oulu.fi. Annan mielelläni myös lisätietoja osallistumisesta sähköpostitse. 

 

Tiina Lempinen 

Erityispedagogiikan opiskelija  

Oulun yliopisto 

tiina.lempinen@student.oulu.fi 
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Liite 2. 

SUOSTUMUS OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN 

Tutkimuksen työnimi: Lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten, koulumuistojen, ylisukupolvisuuden ja luok-

kaisuuden yhteenkietoumat 

 

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa syytä kertomatta 

ilmoittaa, etten enää halua osallistua tutkimukseen. Keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 

Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää tutkimuksessa. Tutkimuk-

sessa tuotettua materiaalia (video, äänite, valokuva) säilytetään siten, että tutkittavan henkilötietoja ei säilytetä 

materiaalin yhteydessä. Materiaalia käsittelee ainoastaan tutkielman tekijä (Tiina Lempinen) ja tarvittaessa tut-

kielman ohjaaja. 

 

Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojeni käsittelystä. Olen saanut tutkimuskutsun sekä tieto-

suojailmoituksen ja minulla on ollut mahdollisuus esittää tutkijalle tarkentavia kysymyksiä. 

 

Tutkimustilanne voidaan videoida ja äänittää tutkimustarkoitusta varten.   

Kyllä ☐ EI ☐  

 

Tutkimustilanteessa tuotettu materiaali voidaan valokuvata tutkimustarkoitusta varten.  

Kyllä ☐ EI ☐  

 

Tutkimustilanteessa tuotetusta materiaalista otettu valokuva voidaan esittää tutkimuksen kirjallisessa raportissa.  

Kyllä ☐ EI ☐ 

 

Tutkimustilanteessa tuotettua tietoa ja materiaalia saa käyttää mahdollisessa jatkotutkimuksessa. 

Kyllä ☐ EI ☐  

  

Minuun voidaan olla yhteydessä mahdollista jatkotutkimusta varten. 

Kyllä ☐ EI ☐   

 

Olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan osallistua tutkimukseen. Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hy-

väksyn tietojeni käytön tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen tutkittavaksi sekä annan luvan kohtiin, joiden koh-

dalla olen merkinnyt kohdan ”Kyllä”. Jos olen johonkin kohtaan merkinnyt ”Ei”, se tarkoittaa, että en anna lupaa 

henkilötietojeni käyttämiseen kyseiseen tarkoitukseen. Voin silti osallistua tutkimukseen muiden kohtien osalta. 

 

Oulussa ___________________________________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä  

 

Yhteystiedot:  

Tiina Lempinen 

0400642071 

tiina.lempinen@student.oulu.fi 

 


