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Abstract

This study explores women’s conceptions and experiences of heart disease in Kainuu, Finland
through illness narratives. Conventionally, coronary heart disease has been considered a male
disease. However, many women suffer from heart disease, but their illness experiences have called
relatively little attention. This PhD study, which falls under the field of medical anthropology,
looks at experiences and illness conceptions women attach to heart disease. The research material
consists of 15 women’s narrative interviews collected during 2004–2005. The
theoretical–methodological framework in this study employed cognitive anthropology and
narrative research, and the two main concepts of the study are biographical disruption and cultural
model. The analysis was performed by applying two reading methods: a holistically-oriented and
a content-oriented method. The holistic exploration focused on biographical disruption and its
effects. The disruption experienced due to illness varied between interviewees depending on the
stage of their illness and their life situation. The content-oriented reading method was utilized to
explore the conceptions and explanations of heart disease and to identify cultural explanatory
models present in the research material. Four main cultural explanatory models were identified,
which were titled “the inheritance model”, “the mental model”, “the food model” and “the
character model”. The inheritance model presented genetic and hereditary explanations, while the
mental model introduced different mental factors, such as pressure and stress. The food model
emphasized factors related to food and eating and finally, the character model introduced
characterizations of heart disease. The present study increases our understanding of heart disease
experience from women’s point of view.

Keywords: cognitive anthropology, coronary heart disease, gender, illness experience,
Kainuu, medical anthropology, narrative research





Taivalantti, Marjo, Katkokset, jatkuvuudet ja sairausselitykset kainuulaisnaisten
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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kainuulaisnaisten sepelvaltimotautikokemuksia ja -käsityksiä
heidän kertomuksistaan käsin. Sepelvaltimotauti on pitkään mielletty miesten sairaudeksi. Useat
naiset kuitenkin sairastavat sepelvaltimotautia, mutta heidän sairauskokemuksensa ovat saaneet
vain vähän huomiota. Lääketieteellisen antropologian erityisalaan kuuluvan tutkimuksen pää-
asiallinen aineisto koostuu 15 kainuulaisnaisen kerronnallisesta haastattelusta, jotka tehtiin vuo-
sina 2004–2005. Haastatteluaineiston avulla selvitettiin sepelvaltimotautiin liittyviä sairauskoke-
muksia ja -käsityksiä. Tutkimuksen teoreettismetodologisessa viitekehyksessä hyödynnettiin
kognitiivista antropologiaa ja narratiivitutkimusta. Tutkimuksen kaksi keskeisintä käsitettä ovat
kulttuurimalli ja elämäkerrallinen katkos. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa sovellettiin
kahta lukutapaa, joista toisessa keskityttiin kertomuksiin kokonaisuuksina ja toisessa tarkemmin
haastattelukertomusten sisältöön. Kertomusten holistisessa tarkastelussa keskityttiin sairastumi-
seen ja sen vaikutuksiin elämäkerrallisen katkoksen käsitettä käyttäen.  Sairauden aikaansaama
katkos ilmeni eri tavoin tutkimukseen osallistuneen sairauden vaiheesta ja elämäntilanteesta riip-
puen. Sepelvaltimotautikäsitysten ja -selitysten tarkastelussa käytettiin sisältöön keskittyvää
lukutapaa, jonka avulla hahmoteltiin sepelvaltimotaudin kulttuurisia selitysmalleja. Sepelvalti-
motaudin pääasiallisia kulttuurisia selitysmalleja nousi esiin neljä, jotka nimettiin periytyvyys-
malliksi, henkiseksi malliksi, ravitsemusmalliksi ja luonnemalliksi. Periytyvyysmallissa sepel-
valtimotautia ja siihen sairastumista selitettiin taudin periytyvyydellä ja geneettisillä tekijöillä.
Henkisen mallin yhteydessä korostuivat erilaiset mentaaliset tautiin vaikuttaneet tekijät, kuten
henkiset paineet ja stressi. Ravitsemusmallin yhteydessä korostuivat erilaiset ruokaan ja syömi-
seen liittyvät tekijät. Luonnemallin yhteydessä esille nousivat erilaiset sepelvaltimotautia luon-
nehtivat selitykset. Tutkimuksessa tuotetaan naisnäkökulmaista tietoa ja ymmärrystä sepelvalti-
motaudin sairauskokemuksista.

Asiasanat: Kainuu, kognitiivinen antropologia, lääketieteellinen antropologia,
narratiivitutkimus, sairauskokemus, sepelvaltimotauti, sukupuoli
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1 Johdanto 

Sairaudet ovat aina olleet osa ihmisyhteisöjen elämää. Ihmiset ovat kärsineet eri 

aikakausina ajalle tyypillisistä sairauksista. Myös käsitykset sairauksista sekä 

soveltuvista ja parantavista hoitomuodoista vaihtelevat kulttuurista ja 

aikakaudesta riippuen. Länsimaissa erityisesti biolääketieteen ja sen 

hoitomuotojen kehitys sekä yleinen yhteiskunnallinen kehitys ovat vaikuttaneet 

siihen, minkä tyyppisiä sairauksia nykypäivänä kohdataan. Tartuntatautien 

vähetessä tilalle ovat tulleet erityyppiset krooniset, pitkään sairastettavat tai 

kokonaan parantumattomat, taudit. Edellä mainitusta muutoksesta johtuva 

pitkäaikaissairastamisen määrällinen kasvu on ollut osaltaan luomassa 

tutkimuksellista tarvetta sairauksien ja sairastamisen kokijalähtöiselle 

tarkastelulle sekä laadullista tutkimusotetta hyödyntäville terveystutkimuksille. 

(Esim. Gerhardt 1990: 1150; Caldwell 1993; 2001.) Sairaudet ovat minulle 

kulttuurintutkijana mielenkiintoisia erityisesti siitä syystä, että niissä yhdistyvät 

ykilöiden henkilökohtaiset kokemukset ja sairautta koskeva kulttuurinen tieto. 

Suomessa kaksi merkittävää tautia 1900-luvulla ovat olleet tuberkuloosi 

vuosisadan alkupuolella sekä sydän- ja verisuonisairaudet vuosisadan toisella 

puoliskolla. Tuberkuloosi saatiin hallintaan ja taltutettiin muun muassa 

määrätietoisen ehkäisemistyön avulla (esim. Jauho 2007.) Vuosisadan toista 

puoliskoa hallinneista sydän- ja verisuonisairauksista yksi on sepelvaltimotauti. 

Sepelvaltimotautia sairastetaan Suomessa edelleen paljon, vaikka siihen 

kuolleisuus on merkittävästi vähentynyt 1960-lukuun verrattuna, jolloin 

suomalaisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus oli huipussaan. (Reunanen 

2005: 153.)  

Tämän väitöskirjatutkimuksen kohteena ovat sepelvaltimotaudin naiserityiset 

sairauskokemukset ja -käsitykset. Sepelvaltimotautia on pitkään ympäröinyt 

mielikuva ensisijaisesti miessukupuolta koskettavana sairautena, joka on 

vaikuttanut naisten sydänterveyteen epäedullisella tavalla, joka ilmenee taudin 

toteamisen ja hoidon aloittamisen viivästymisenä. Naisten sepelvaltimotauti-

kokemukset ovat jääneet suomalaisessa tutkimuksessa vähälle huomiolle, minkä 

vuoksi tässä tutkimuksessa lähestyn sepelvaltimotautia naisten kertomuksista 

käsin. Tutkimuksen keskiössä ovat sairauden eri vaiheissa olevat kainuulaisnaiset 

sekä heidän ainutlaatuiset elämäkertansa ja sairauskertomuksensa.  

Anne Pollock kirjoittaa, että naisten sydänsairaudet sijoittuvat feministisen 

terveyskeskustelun periferiaan, vaikka yleisyytensä vuoksi sydänterveyden pitäisi 

olla feminismin ytimessä. Naisia kuolee enemmän sydänsairauksiin, mutta 
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esimerkiksi rintasyöpä on saanut enemmän julkisuutta feministisen liikkeen 

piirissä. Tästä on osoituksena muun muassa Roosa nauha -kampanja, joka on 

ollut hyvin esillä myös Suomessa. Yhdysvalloissa Punainen mekko -kampanjan 

tehtävä on ollut valistaa naisten sydänsairauksista, mutta Pollockin mukaan sillä 

ei ole samanlaista ikonista voimaa kuin Roosa nauha -kampanjalla. (Pollock 

2010: 78; ks. myös Lockyer & Bury 2002: 434.)  

Suomen sydänliitto aloitti vuonna 2007 PuNainen-kampanjan, joka oli 30–45 

-vuotiaille suunnattu naisen sydänterveysasioista tiedottamiseen tähtäävä 

kampanja. Kampanja Pukeudu punaiseen -päivä sai mallinsa Amerikan 

sydänjärjestöltä (American Heart Association). Kampanjan tunnuksena 

Suomessakin on punainen mekko (Suomen Sydänliiton Toimintakertomus 2009: 

8). 

Carol Emslie kirjoittaa, että sepelvaltimotaudin sukupuolittuneet kokemukset 

ovat olleet esillä kansainvälisissä laadullisissa tutkimuksissa miesnäkökulmaisena 

1990-luvun loppuun saakka. Tämän jälkeen laadullisten naisten 

sepelvaltimotautitutkimusten määrä on jatkuvasti kasvanut. (Emslie 2005.) 

Emslien havainto heijastaa muutosta, jossa tavanomaisesti miehen sairautena 

pidetystä sepelvaltimotaudista alkoi tulla myös naisten sairaus. Naisten 

sepelvaltimotautikokemuksia käsitteleviin tutkimuksiin perehtyessäni havaitsin, 

että sairauden kulku on usein jaettu itsenäisiksi tarkastelukohteiksi. Tarkastelun 

kohteena on ollut esimerkiksi hoitoon hakeutumiseen liittyvä päätöksenteko 

oireiden ilmetessä (Dempsey ym. 1995) ja oireiden kokeminen. (McSweeney ym. 

2001.) Sairauden yhteen episodiin keskittyvät tutkimukset herättivät minussa 

kysymyksiä sydänsairauden pitkäaikaissairastamisen merkityksistä, minkä vuoksi 

tässä tutkimuksessa päädyin tarkastelemaan sairautta kokonaisvaltaisemmin.   

Pitkäaikaisen maskuliinisuutta ja sydänsairauksia yhdistävän keskustelun 

painolastina on, että naisten sydänsairauksia jäsennetään edelleen uusina tai 

yllättävinä, vaikka näkemykselle vastakkaista aineistoa on olemassa. Naisten 

sydänsairauksien uutuuden esittelyihin liittyy usein epäsuora ajatus 

sepelvaltimotaudin maskuliinisuudesta, joka tuottaa ja uusintaa maskuliinisuuden 

ja sepelvaltimotaudin yhteyttä mutta joka samaan aikaan myös haastaa sen. 

(Pollock 2010: 81.) Christine L. Miller kirjoittaa, että sydäntautioireiden 

tutkimuksissa normina on oireileva mies, johon naisten oireita verrataan. 

Tuloksena on ollut toistoa naisten epätyypillisiksi luokitelluista oireista miehiin 

verrattuna. (Miller 2002:21.) 

Ajatusta naisten sepelvaltimotaudin uutuudesta ja epäsuorasta 

maskuliinisuudesta havainnollistaa Helsingin Sanomien naisten 
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sepelvaltimotautia käsittelevän sanomalehtiartikkelin otsikko, jossa 

”Sepelvaltimotaudista tuli naisten sairaus”. Artikkelissa nostetaan esiin kaksi 

teemaa: naisten diagnoosin viivästyminen, mikä johtuu sepelvaltimotaudin 

mieltämisestä miessukupuolen taudiksi, sekä naisten kokema pelko sairastua 

rintasyöpään, vaikka tilastollisesti naiset sairastuvat ja kuolevat useammin 

sepelvaltimotautiin. (Helsingin Sanomat 23.1.2006.) 

Tutkimukseni lähtöasetelma liittyy läheisesti standpoint-feminismiin, jota 

hyödynnän tutkimuksen suuntaa antavana näkökulmana, en niinkään tiukan 

teoreettisena viitekehyksenä. Caroline Ramazanoglu & Janet Holland kirjoittavat, 

että standpoint-lähestymistavan tavoitteena on tuottaa ymmärrystä sukupuolen 

merkityksestä naisten kokemuksissa (Ramazanoglu & Holland 2002: 60–61). 

Väljästi määriteltynä standpoint-feminismissä naisten elämä ymmärretään 

sitoutuneeksi arkielämään eri tavalla kuin miesten. Perinteisesti naisia on sitonut 

arkielämään esimerkiksi lasten kasvattaminen ja kotityöt. Miehet ovat vähemmän 

tai eri tavalla sitoutuneina näihin elämänaloihin. Tämä johtaa miesten ja naisten 

sijoittumiseen hieman eri tavalla epistemologisella maaperällä. Naiset tietävät 

asioita sekä kehittävät ja arvostavat tietyn tyyppistä tietoa eri tavalla miehiin 

verrattuna. (Zalewski 2003: 114–115.) 

Sukupuolen lisäksi tutkimuksellani on toinen, sepelvaltimotaudin alueellisiin 

esiintyvyyseroihin sidottu lähtöpiste. Suomessa sepelvaltimotauti on koetellut 

erityisesti Itä-Suomea – Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta. Sairauden 

esiintyvyystiheys Kainuussa oli tekijä, minkä vuoksi rajasin tutkimukseni 

käsittelemään kainuulaisnaisten sairauskertomuksia.  

Tutkimukseni sijoittuu laadullisen terveystutkimuksen väljään kenttään ja se 

ulottuu antropologian tieteenalan lisäksi kroonisten sairauksien sosiologiseen ja 

hoitotieteelliseen tutkimukseen. Tämän lisäksi tutkimus sivuaa keskustelua 

maallikko- ja asiantuntijatiedon välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä 

sairauskäsityksissä (esim. Kangas 2003). Maallikoiden sairauskäsitys-

tutkimuksissa tutkittavat on ymmärretty aktiivisina (Brown 1995: 46) ja 

feministisen tutkimuksen mukaan myös sukupuolittuneina tietäjinä (ks. esim. 

Code 1991). Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan kirjoita haastattelemistani 

henkilöistä maallikkoina, vaan lähtökohtani on, että arkikokemuksen paras 

asiantuntija on sairastunut itse.  

Sepelvaltimotautiin liittyy paljon erilaisia tilastoja, kuten riskilaskelmia ja 

sepelvaltimosairauden aiheuttamia kustannuslaskelmia. Tilastojen ja riski-

tekijöiden taustalla on kuitenkin aina sairastunut yksilö. Sepelvaltimotautiin 

sairastuminen on henkilökohtainen, ihmisyksilöä koskettava tapahtuma. 
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Sairastumisen aiheuttama kärsimys ja mahdollinen sairaudesta parantuminen ovat 

perustavia ihmiselämään kuuluvia ilmiöitä. Olipa kyseessä harmittomampi vaiva 

tai vakava henkeä uhkaava tauti, sairastuminen häiriköi jokapäiväistä ja itsestään 

selvänä pidettyä arkea. Michael Buryn mukaan vakava sairastuminen saa aikaan 

katkoksen elämäkerrassa, joka pyritään selittämään ja paikkaamaan (Bury 1982).  

Sairaudesta voi parantua itsehoidollisesti tai nojaamalla toisen ihmisen 

tarjoamaan apuun. Sairastuneesta, sairaudesta ja sen hoidosta riippuen vastauksia 

sairastumisen herättämiin kysymyksiin etsitään läheltä ja kaukaa. Sairauden 

selittäminen ja sairauden herättämien kysymyksiin vastaaminen tapahtuu 

kuitenkin aina tietyn joustavan kulttuurisen kehyksen sisällä. (Kleinman 1980.)  

Sairauksia ympäröi voimakas yksilökeskeinen ajattelu. Sairauden ja 

sairastamisen yksilöityminen ilmenee esimerkiksi ajatuksissa sairauden 

biologisesta etenemisestä yksilön ruumiissa sekä yksilön vastuuta korostavassa 

terveydenedistämispuheessa. Yksilöllä on myös moraalinen velvollisuus vaalia 

terveyttään. (Conrad 1994; Lock 2000: 267.)  

Yksilöt ja sairaudet ovat kuitenkin aina silmukoituneet ympäröivään 

maailmaan, ja tämän yhteyden vuorovaikutus on tutkimukseni ytimessä. 

Sairauden subjektiivinen kokemus on kulttuuriin sidoksissa oleva ilmiö. 

Antropologinen kiinnostukseni suuntautuu yksilötasoa laajemmalle, siihen, miten 

sepelvaltimotauti, vaivakokemus, sosiokulttuurinen konteksti ja sydänsairaus 

kudotaan ja ne kutoutuvat yhteen. Tämän tutkimuksen kohteena ei näin ollen ole 

sepelvaltimotaudin biologinen eteneminen, vaan henkilökohtaisesti koettu ja 

yhteisöllisesti jaettu ‘seʼ, joka tulee, menee, näyttäytyy ja piiloutuu elämän 

tapahtumia ohjaillen ja seuraillen (vrt. Tontti 2000: 5; Ådahl 2007: 177–178). 

Henkilökohtainen kiinnostukseni sairauksia kohtaan on kestänyt kauan. 

Kohtaamiseni sairauden ja terveyden kanssa tiedeyhteisön ulkopuolella ovat 

sijoittuneet vanhainkotiin, jossa olin kesätyöntekijänä vakavista muistihäiriöistä 

kärsivien osastolla. Sepelvaltimotautiin lähikosketus syntyi ensimmäisen kerran 

lähisukulaisen sairastumisen ja ohitusleikkauksen myötä. Kosketus jatkui ja 

muutti muotoaan tutkimuksellisempaan suuntaan opintojen ja myöhemmin pro 

gradu -työni yhteydessä, jonka aiheena myös oli sepelvaltimotaudin sairastaminen 

ja joka vei minut tutkijana lääketieteellisen antropologian kentälle (ks. Taivalantti 

2003). 

Nykypäivänä monet sairauden ja terveyden alueet kuuluvat pitkälti 

professionaaliselle sektorille eli terveydenhuollon erityisalalle (Kleinman 1980: 

53–57). Sepelvaltimotauti on sairaus, jonka toteaminen ja hoito kuuluvat juuri 

tälle sektorille. Sairaudet eivät tutkimuksellisessa merkityksessä kuitenkaan ole 
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terveydenhuollon professionaalisen sektorin yksityisomaisuutta, vaan sairautta on 

perusteltua lähestyä toisistakin, esimerkiksi antropologisesta näkökulmasta. Tässä 

tutkimuksessa sepelvaltimotauti on ensisijaisesti henkilökohtainen kokemus ja 

kulttuurisidonnainen ilmiö; taudin luonnontieteellinen olemus jää taustalle.  

Lähestyn sepelvaltimotaudin henkilökohtaisen kokemisen ja kulttuuristen 

piirteiden välistä dialogia kerronnallisen haastatteluaineiston välityksellä, 

kognitiivisen antropologian ja narratiivitutkimuksen teoreettismetodologisten 

kehysten raamittamina. Antropologi ja lääkäri Arthur Kleinman kirjoittaa, että 

sairauskokemukseen sisältyy usein arkijärkistä taudin herättämiin kysymyksiin 

vastaamista, luokittelua ja selittämistä (Kleinman 1988: 4). Kulttuurin merkitys 

sairauskokemuksessa on äärimmäisen hienovaraista, eikä välttämättä selvästi 

näkyvää, mutta kulttuuri tarjoaa sairastuneelle ja häntä hoitavalle tiedollisten ja 

kokemuksellisten resurssien varannon, jonka avulla sairauden ymmärtäminen 

mahdollistuu mutta ei määräydy (Garro 1995).  

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on kuvata erilaisia sepelvaltimotaudin 

ymmärtämisen ja kokemisen tapoja sekä tuottaa naisnäkökulmaista tietoa 

sepelvaltimotaudin sairastamisesta. Tarkastelun fokus on tutkimukseen 

osallistuneiden tulkinnoissa taudista ja taudin kulkuun liittyvistä 

sairausepisodeista. Väitöskirjatutkimukseni on perustutkimusta, eikä pääasiallinen 

tavoitteeni näin ollen ole tulosten sovellettavuudessa tai käytännön suositusten 

antamisessa. 

Tutkimuksen tavoitetta lähestyn kahdella pääkysymyksellä ja tarkentavilla 

alakysymyksillä: 

1. Minkälaisena sepelvaltimotaudin kulku ilmenee kertomuksissa?  

Minkälaiseksi sairauden kulun vaiheet muodostuvat elämäkerrallisen 

katkoksen näkökulmasta tarkasteltuna? 

2. Miten haastateltavat selittävät sairautensa syitä? 

Minkälaisia kulttuurisia selitysmalleja kertomuksissa hahmottuu ja mikä 

merkitys malleilla on pyrkimyksissä ymmärtää sepelvaltimotautia? 
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Tarkastelun kohteena ovat sairauden henkilökohtainen kokemus ja kulttuurinen 

tieto sairauden syistä, jotka yhdessä ovat läsnä kertomuksissa hahmottuvien 

sairautta koskevien ymmärryksien muovautumisessa.  

Työni on jatkumoa tutkimuksille, joissa erilaisten sairauksien ja vammojen 

kanssa kamppailevat ovat päässeet jakamaan sairauskokemuksensa ja kertomaan 

tarinansa tutkijoille. Tutkimuksessani pääsevät ääneen henkilöt, jotka kuuluvat 

kaksinkertaiseen marginaaliin sukupuolensa ja asuinpaikkansa suhteen ja joiden 

kokemukset sepelvaltimotaudista ovat jääneet vähälle huomiolle tutkimuksessa. 

1.2 Sepelvaltimotauti 

Sepelvaltimotaudissa sydämen valtimoiden seinämiin muodostuu kovettuma-

pesäkkeitä, jotka ajan kuluessa ahtauttavat valtimoa. Tämä seurauksena sydämen 

hapen ja ravintoaineiden saanti vaikeutuu. Hapenpuute eli iskemia 

sydänlihaksessa tuntuu kipuna, joka useimmiten ilmenee rasituksen aikana. Tätä 

kutsutaan rasitusrintakivuksi eli angina pectorikseksi. Tällaisessa tilanteessa 

sydämen on pumpattava suurempi määrä verta tyydyttääkseen lisääntynyt 

hapentarve. Normaalitilanteessa sepelvaltimot laajenevat verimäärän lisääntyessä, 

mutta kovettumakohdassa valtimon normaali laajeneminen estyy. Valtimoveren 

niukkuudesta on seurauksena sepelvaltimotaudin klassiset oireet: kipu, 

hengästyminen ja väsyminen rasituksessa. Sydäninfarkti eli niin sanottu äkillinen 

sepelvaltimotautikohtaus johtuu kovettuneen sepelvaltimon sisäseinämän 

repeytymisestä. Tämä johtaa verenvirtausta rajoittavan tai tukkivan verihyytymän 

eli tromboosin syntymiseen sepelvaltimon sisälle. Tukkeuma aiheuttaa sydämessä 

hapenpuutetta, joka aiheuttaa puristavaa leporintakipua. Hoitamattomana se saa 

aikaan pysyvän sydänlihaksen vaurion tai kuolion hapettomalla alueella. Jos 

kuolio ehtii syntyä laajalle alueelle sydänlihaksessa, voi hapenpuute pahimmassa 

tapauksessa johtaa kuolemaan. Sydän tarvitsee kokoonsa nähden suuren määrän 

happea toimiakseen tehokkaasti. Muu elimistö on riippuvainen sydämen 

pumppaustoiminnasta. Siksi sepelvaltimotauti on vammauttava ja vaarallinen 

tauti. (Koskenvuo 1994: 30; Reunanen 2005: 153.) 

Sepelvaltimotauti on yksi sydän- ja verisuonisairauksista. Muita tähän 

ryhmään kuuluvia tauteja ovat sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertohäiriöt, 

kohonnut verenpaine ja rasva- aineenvaihduntahäiriöt. Taudin syiden tai taudille 

altistavien tekijöiden tunnistaminen on edellytys taudin ehkäisemiselle. 

(Reunanen 2005: 153–163.)  
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Sepelvaltimotaudin pääasialliset riskitekijät ovat monimutkaisella tavalla 

toisiinsa kietoutuneita perimään ja ympäristöön liittyviä tekijöitä (Reunanen 

2000: 384). Tautiin liitetään nykyisin vaihtelevasti noin 300 riskitekijää (esim. 

Hopkins & Williams 1981: 1–52; Skolbekken 1995), jotka jakautuvat hieman eri 

tavoin eri alueilla. Kehittyvissä maissa merkittävimpiä riskitekijöitä WHO:n 

mukaan ovat tupakointi, alkoholin käyttö, liikalihavuus, korkea veren 

kolesterolipitoisuus sekä korkea verenpaine (Mackay ym. 2004: 24).  

Sepelvaltimotaudin perinteisiä riskitekijöitä ovat ikä, miessukupuoli, 

epänormaali lipidiprofiili, diabetes mellitus, korkea verenpaine, tupakointi, stressi 

ja fyysisen aktiivisuuden vähyys. Edellä mainitun jaottelun lisäksi riskitekijät 

voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, voiko riskitekijään vaikuttaa vai 

ei. Sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa ovat muun muassa 

ikä, miessukupuoli ja perimä. Tupakointi, korkea verenpaine ja korkeat veren 

rasva-arvot ovat riskitekijöitä, joita taas tietyissä rajoissa on mahdollista muuttaa. 

Usean riskitekijän yhtäaikainen esiintyminen kasvattaa kokonaisriskiä sairastua 

sydän- ja verisuonitauteihin. Myös sosiaalisilla tekijöillä on huomattu olevan 

merkitystä sydäninfarktiriskiin. Sydän- ja verisuonitauteja on pyritty ehkäisemään 

riskitekijöihin kohdistuvilla kampanjoilla, joiden tavoitteena on elämäntapa-

muutos ja sitä kautta sairastumisriskin vähentäminen. (Reunanen 2005: 153–163.) 

Sepelvaltimotautia hoidetaan pääsääntöisesti oireiden mukaan. Esimerkiksi 

Angina pectoris1 -oireita hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Sepelvaltimotaudin 

muita hoitomuotoja ovat muun muassa pallokatetrilaajennus eli pallolaajennus tai 

ohitusleikkaus, joiden tarkoituksena on lisätä sydänlihaksen veren- ja 

hapensaantia. Pallokatetrilaajennuksessa eli angioplastiassa pallolla varustettu 

katetri ohjataan sepelvaltimon ahtaumakohtaan. Pallo täytetään paineella siten, 

että ahtaumakohta laajenee. Ohitusleikkauksessa ahtaumakohta ohitetaan 

liittämällä tukkeutuneeseen suoneen avoin suoni, jota kautta veri pääsee 

virtaamaan ahtaumakohdan ohi. Ohituksessa käytetty suoni voi olla esimerkiksi 

potilaan jalasta otettu laskimosuoni. (Pettersson ym. 1989: 110–114.) 

Ensimmäinen ohitusleikkaus tehtiin vuonna 1967 Yhdysvalloissa. Suomessa 

ensimmäinen potilas leikattiin vuonna 1970 (Huhtamies 1999: 20).  

Kaiken kaikkiaan sepelvaltimotaudin hoitomuodot ja -käytännöt ovat 

muuttuneet merkittävästi 1900-luvun alun infarktin tai sepelvaltimotoimenpiteen 

läpikäyneen henkilön äärimmäisestä ja ehdottomasta vuodelevosta istuma-

                                                        
1 Rasitusrintakipu (Huovinen 2004: 16). 
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asennon kautta (Levine & Lown 1952: 1365–1369) 2000-luvun aktivoivaan ja 

liikkumaan rohkaisevaan toimintaan. 

Naisten sepelvaltimotauti 

Työikäisten keskuudessa sepelvaltimotauti on edelleen vahvasti miesten sairaus, 

mutta 65-vuotiailla taudin esiintyvyys tasoittuu sukupuolten välillä. Naisilla 

sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus kasvaa iän myötä ja tautia esiintyy erityisesti 

vanhimmissa ikäluokissa varsinkin yli 75-vuotiailla. Tulevaisuudessa naisten 

osuus vanhusväestöstä kasvaa ja näin ollen myös ikääntyneiden naisten 

sepelvaltimotaudin määrän on ennustettu lisääntyvän. (Esim. Miettinen ym. 

1996.) Iän myötä riski sairastua sepelvaltimotauti kasvaa ja naisten pidempi 

odotettavissa oleva elinikä kasvattaa sairastumisriskiä miehiin verrattuna. 

Iäkkäiden naisten sepelvaltimotautiperäinen toimintakyvyttömyys onkin 

merkittävä ongelma Suomessa. (Kattainen & Reunanen 2005: 275.)  

Alle 50-vuotiailla naisilla oireinen sepelvaltimotauti on huomattavasti 

harvinaisempi kuin miehillä. Pian vaihdevuosien jälkeen sepelvaltimotauti on 

naisten yleisin kuolinsyy. Yhtenä syynä tähän on esitetty luonnollisen 

estrogeenituotannon loppumista vaihdevuosi-iässä noin 50–52-vuotiaana. Naiset 

näyttäisivät sairastuvan sepelvaltimotautiin noin kymmenen vuoden viiveellä 

miehiin verrattuna. (Sintonen-Pohjola 2002: 261; Niemelä ym. 2009.)   

Sepelvaltimotaudin riskitekijät, kuten kohonnut verenpaine, diabetes, 

liikapainoisuus ja jo vähäinenkin tupakointi, ovat pääsääntöisesti samat sekä 

miehillä että naisilla. (Sintonen-Pohjola 2002: 261). Sepelvaltimotaudin 

ilmenemismuodot ja oireet sen sijaan eroavat miehillä ja naisilla. Naisten 

sepelvaltimotauti on luonteeltaan kroonisempaa. Keski-ikäisille miehille 

tyypillisimpiä sepelvaltimotautitapahtumia ovat sydäninfarkti ja sydänperäinen 

äkkikuolema. (Kattainen ym. 2003: 35.) Sepelvaltimotaudin oiretta, rintakipua. 

esiintyy molemmilla sukupuolilla, mutta naisilla kipu saattaa paikantua eri 

tavalla. (Niemelä ym. 2009: 743).  

Rasitusrintakivun on havaittu edustavan naisilla miehiä harvemmin 

varsinaisia sepelvaltimoihin liittyviä ongelmia. Naisten oireet saattavat ilmetä 

hengenahdistuksena ja pahoinvointina. Iäkkäillä naisilla infarktioire saattaa olla 

vain yleinen ja epämääräinen huono vointi. Näiden lisäksi iän myötä ilmenevät 

muut sairaudet ja niiden oireet saattavat peittää sepelvaltimotaudin oireet. 

(Sintonen-Pohjola 2002: 264; Niemelä ym. 2009: 743.)  
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Imogen Sharpin mukaan Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu selkeä 

ero sukupuolten välillä hoitoon ja tutkimuksiin lähettämisessä. Tutkimuksissa 

havaittiin, että miehiä lähetetään tutkittaviksi noin 10 kertaa useammin kuin 

naisia. Tämän lisäksi miehiä lähetettiin hoitoon taudin varhaisemmassa vaiheessa. 

Myös toipumisessa ja kuntoutumisessa sairastumisen tai leikkauksen jälkeen 

sukupuolten välillä on havaittu eroja. Naisten on todettu toipuvan miehiä 

hitaammin ja naisilla on havaittu enemmän komplikaatioita esimerkiksi 

ohitusleikkauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä selittämään sitä, miksi 

naisten toipuminen näyttää olevan vaikeampaa kuin miesten. Sharpin mukaan 

muutamissa tutkimuksissa on havaittu, että naisilla on enemmän ahdistuneisuutta 

ja muita psykologisia ongelmia infarktin jälkeen kuin miehillä. Naiset myös 

osallistuvat ohjattuihin sydänkuntoutuksiin vähemmän kuin miehet ja jättävät 

kuntoutuksen useammin kesken, mikä saattaa vaikuttaa infarktista tai 

ohitusleikkauksesta toipumiseen. (Sharp 1994: 39–41.) 

Se. mikä merkitys sukupuolella on sydäninfarktin sairastaneen ennusteessa, 

on tutkimuksissa havaittu ristiriitaiseksi. Osassa tutkimuksista miesten 

kuolleisuus on havaittu korkeammaksi kuin naisten ja osassa tutkimuksista 

sukupuolten välistä eroa kuolleisuudessa ei ole havaittu. Suomessa miesten 

ennuste sydäninfarktin jälkeen on todettu huonommaksi kuin naisten. Miehillä on 

suurempi riski kuolla sydäninfarktin jälkeisinä vuosina. Sen sijaan uuden 

sydäninfarktin riskin suhteen sukupuolten välisiä eroja ei havaittu. 

Sepelvaltimotaudin sukupuolten väliset erot sairastavuudessa eivät ole 

yksiselitteisiä. (Kattainen ym. 2003: 35, 45.)  

Kaiken kaikkiaan naisten sepelvaltimotauti eroaa miesten taudista 

esiintyvyyden, riskitekijöiden, oireiden, anatomian ja patofysiologian, 

tutkimuksen ja mielikuvien, osalta. Tulevaisuudessa olisikin syytä pyrkiä 

rakentamaan naiserityistä sepelvaltimotautia epätyypillisyyden korostamisen 

sijaan.  

Alueelliset erot Suomessa 

Sydän- ja verisuonitaudit eivät esiinny samankaltaisena kaikkialla, vaan niitä 

luonnehtivat maiden väliset ja maan sisäiset alueelliset erot (Reunanen 2000: 

377–383). Alueellisista eroista Suomen itä-länsi –ero on ollut suhteellisen pysyvä. 

Itä-Suomessa sepelvaltimotautia sairastetaan enemmän kuin Länsi-Suomessa. 

Sairauden esiintyvyyden ja vaikutusten näkökulmasta erityisesti Kainuu ja 
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Pohjois-Karjala ovat taudin vähenemisestä huolimatta pitäneet sepelvaltimo-

tilastojen paalupaikkoja. (Juonala ym. 2006: 55–61.)   

Tämän eron vuoksi valitsin tutkimukseni alueeksi Kainuun. Pohjois-Karjala 

on tullut tunnetuksi Pohjois-Karjala -projektin yhteydessä. Projektissa onnistuttiin 

vähentämään alueen miesten sydäntautikuolleisuutta erityisesti ravitsemus-

tottumuksiin puuttumalla (Puska ym. 1995). Kainuussa ei mittasuhteiltaan 

vastaavaa projektia ole ollut. 

1960- ja 1970-lukujen vaihteessa suomalaismiesten kuolleisuus 

sepelvaltimotautiin oli maailman huippua. Suurinta kuolleisuus Suomessa on ollut 

Itä- ja Pohjois-Suomessa ja pienintä Lounais- ja Etelä-Suomessa. (Vuorinen 2002: 

224; Huttunen & Miettinen 1991: 1175.) Alueellinen eriarvoisuus tuli esille jo 

1930–40 lukujen taitteessa, kun sydäntaudin aiheuttamaa kuolleisuutta ryhdyttiin 

vertailemaan. Tällöin havaittiin, että kuolleisuus on suurempi itäisissä lääneissä. 

(Kannisto 1947: 83–85.)  

Suomi oli mukana 1950-luvulla alkaneessa Seitsemän maan tutkimuksessa, 

jossa tutkittiin sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta ja kuolleisuuteen vaikuttavia 

ravitsemustekijöitä (Keys 1980). Suomi liittyi tutkimusohjelmaan vuonna 1959. 

Mukana oli pohjoiskarjalaisia kuntia. Kattavan tutkimuksen tulos oli karu: 

kaikista tutkimukseen osallistuneista maista ilomantsilaisten miesten 

sepelvaltimotautikuolleisuus oli suurin. Tämä itä-länsitutkimuksena tunnetuksi 

tullut ohjelma poiki hoitokokeilun, jossa havaittiin, että ravinnon rasvan laadulla 

on merkitystä kolesterolitasojen laskussa ja siten sepelvaltimotautikuolleisuuden 

vähentämisessä. Nämä kaksi, osallistuminen tutkimusohjelmaan ja hoitokokeilu, 

poikivat vuonna 1972 alkaneen maailmanlaajuisesti hyvin tunnetun Pohjois-

Karjala-projektin, jonka tavoitteena oli kehittää malleja elintapojen 

muuttamiseen. (Puska ym. 1995.)  

Alueelliset sairastuvuus- ja kuolleisuuserot ovat vaikuttaneet varsin pysyviltä 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Sepelvaltimotaudin aiheuttaman kuolleisuuden 

pieneneminen erityisesti työikäisessä väestönosassa on tapahtunut eri osissa 

maata tasaiseen tahtiin, mutta alueellisten erojen kaventumisesta huolimatta Itä- ja 

Koillis-Suomessa esiintyvyys ja kuolleisuus ovat Lounais-Suomea suurempia. 

(Reunanen 2005: 153–155.) 

Sepelvaltimotautitapausten määrää ovat laskeneet riskitekijöihin kohdistuvat 

alenemat, kuten tupakoinnin väheneminen ja rasvan käyttöön liittyvä muutos sekä 

verenpainetaudin tehokkaampi hoito ja yleinen sepelvaltimotaudin hoidon 

kehittyminen. Suomalaisten työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus 

saatiin laskuun 1970–1990-luvuilla. Toisaalta naisten sairastavuus tautiin 
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puolestaan hieman lisääntyi kyseisellä tarkastelujaksolla. (Sintonen-Pohjola 2002: 

261.) 

Sepelvaltimotautikuolleisuus, -sairastuvuus ja -sairastavuus ovat eri 

väestöryhmissä erilaiset. Ilmaantuvuus ja taudin aiheuttama kuolleisuus 

vähenevät alemmasta sosioekonomisesta ryhmästä ylempään siirryttäessä. 

Sepelvaltimotautiin kuolleiden joukossa on eniten lyhyen koulutuksen saaneita ja 

ammattitaidottomia. Näissä ryhmissä sepelvaltimotaudin aiheuttaman 

kuolleisuuden väheneminen on ollut muuta väestöä hitaampaa. Näin ollen eri 

sosioekonomisten ryhmien väliset suhteelliset erot saattavat olla suurenemassa 

sydänsairauksien kasautuessa köyhemmälle väestönosalle. (Koskenvuo & Romo 

1991: 1243; Reunanen 2005: 156.) 

Sydämen kulttuuriset representaatiot  

Sepelvaltimotauti iskee yhteen ihmiskehon tärkeimmistä elimistä – sydämeen, 

jolla on kahtalainen luonne ihmiselimistön toiminnan ylläpitäjänä ja erityisen 

symboliikan ja merkitysten sijana ja välittäjänä. Nämä merkitykset on usein 

liitetty tunteisiin ja persoonallisuuteen. Muinaisille egyptiläisille sydän merkitsi 

omaatuntoa, juutalaisille ihmisten sisintä, hinduille Brahmanin asuinsijaa. 

Länsimaista sydämeen liittyvää merkitysperinnettä ovat muokanneet muun 

muassa antiikin Kreikan ajattelijoiden käsitykset ja ymmärrykset sydämestä sekä 

toisaalta myöhemmin kristinuskon käsitykset ja kuvaukset sydämen 

merkityksestä. Sydämeen on sijoitettu antiikin käsityksissä muun muassa lämmön 

keskus, joka toimi elämänvoiman antajana. Aristoteles kuvasi kuumaa, kuivaa 

sydäntä kolmikammioisena elimenä, joka oli vitaliteetin keskus. Hippokrates 

sijoitti sydämeen myös älykkyyden. (Heikkinen 2007; Honkasalo 2008a: 88–89.)  

Aristoteleen sydänkäsitys puolestaan liitti sydämeen sielun, muistin ja 

mielikuvituksen. Keskiajalla sydän sai merkityksensä vahvojen tunteiden kotina. 

Aristoteleen vaikutus näkyi myös Harveyn ajatuksissa 1600-luvulla. 

Tieteellisyydestään huolimatta Harvey ei kieltänyt tai torjunut sydämen 

metafyysistä tulkintaa, vaan puolsi aristoteelista näkemystä sydämestä 

keskuksena. Hän kuvasikin sitä ”kuninkaaksi” tai ”auringoksi” viitaten elimen 

keskeiseen asemaan. Raamatussa sydän kuvataan usein Jumalan 

kohtaamispaikaksi sekä omantunnon ja moraalin tyyssijaksi, jota kuvastavat 

erilaiset ilmaukset, kuten puhdassydämisyys (Harvey 2000/1628; Heikkinen 

2007; Honkasalo 2008a: 88–89).  
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Sydäntä konkreettisena elimenä käytetään edelleen abstraktimman ajattelun 

ilmaisuna. Ihminen voi olla sydämeltään kova eli ’kovasydäminen’ tai lempeä eli 

’hyväsydäminen’. Tunteet, esimerkiksi rakkaus, saavat ilmaisunsa ja 

merkityksensä sydämeen liitettyinä. Sydämen sanotaan itkevän tai vuotavan verta 

esimerkiksi parisuhteen päättymisen yhteydessä, jolloin ihmisellä kuvataan 

olevan sydänsuruja. Sydämen asia on henkilölle tärkeä, vakavasti otettava ja 

tunnepitoinen. Sydän on elämän symboli, ja arkiymmärryksessä elämän 

päättyminen mielletään helposti sydämen sykkeen loppumiseksi. Sydän on 

säilynyt rakkauden symbolina, vaikka rinnalle on tullut uusia representaatioita ja 

merkityksiä, jotka liittyvät ihmisruumiin mekanistisen mallin ja koneellistumisen 

kehittymiseen 1600-luvulta lähtien. Myöhemmin myös sydämen representaatiot 

ovat liittyneet koneellistumiseen ja sydämeen on liitetty hydrauliikkaa, 

putkistorepresentaatioita ja moottorianalogioita. (Lock & Scheper-Hughes 1990: 

64; Lupton 1994: 62; Emslie, Hunt & Watt 2001: 207, 212.)  

Biologi ja feministitutkija Lynda Birke kirjoittaa, kuinka sydämeen liitetyt 

metaforat, jopa itse sydän ovat sukupuolittuneita. Symbolinen sydän on 

sukupuolittunut, koska länsimaisessa kulttuurissa naiset on perinteisesti liitetty 

emotionaalisuuteen, miehet rationaalisuuteen. Sydämen painavaan kulttuuriseen 

symbolilastiin verrattuna suurin osa biolääketieteellistä diskurssia näkee sydämen 

ainoastaan pumppuna. Pumpun hajotessa sen voi yrittää korjata. Aikaisemmin 

lääkärit määrittelivät henkilön kuolleeksi, kun sydän oli lakannut pumppaamasta. 

Nykypäivänä elinsiirtojen aikakaudella aivotoiminnan ilmeneminen on tärkeämpi 

kriteeri, ja sydän voikin jatkaa työskentelyään aivokuoleman jälkeen. Sekä 

kulttuurihistoriallisilla että lääketieteellisillä metaforilla on merkitystä sille, miten 

ihmiset kokevat sydämen osana omaa ruumistaan tänäkin päivänä. 

Pumppumetafora elää 2000-luvulla. Uusien teknologioiden myötä pumppu-

metaforan rinnalle on alkanut muodostua uusi metafora sydämestä, jossa sydäntä 

pidetään ikään kuin voimalana tai voimalaitoksena, joka luo omat sähköiset 

virtapiirinsä. Esimerkiksi useista sairaalamaailmaan sijoittuvista TV-sarjoista on 

maallikoille tullut yhä tutummaksi tasaisena jatkuva kimeä ääni, kun EKG-

laitteeseen kytketyn potilaan sydän pysähtyy. Birken mukaan laitteeseen kytketyn 

potilaan ruumis on osaksi kone laitteen muuttaessa ruumiin sisäpuolen toiminnan 

EKG-laitteesta havaittavissa olevaksi sähköiseksi toiminnaksi. Lääkäreiden ei 

tarvitse tässä tilanteessa enää osata tulkita potilaansa ruumista vaan EKG-laitteen 

piirtämää sydänkäyrää. Aiemmin tasaisena pumppaavaa sydämen rytmiä pidettiin 

hyvän terveyden indikaattorina. Nykyisin tämäkään ei täysin pidä paikkaansa, 
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vaan hyvän toiminnan kannalta on toivottua, että sydämen rytmi on tietyssä 

rajoissa vaihtelevaa ja kaoottistakin. (Birke 1999: 112–115.) 

1.3 Kainuu – maakunnan erityispiirteet ja terveysolot 

Marjo: Miten sepelvaltimotauti on muuttunut 60-luvulta tähän päivään asti? 

Aino: Joo kyllä se hoito on muuttunu hirveen paljon olin 60-luvun alussa 

tuosta naapurista kuoli yks sepelvaltimo tai sai siis infarktin ja minä olin 

siellä sillon eikä siellä ollu lääkäriä asuin tuolla koululla ja se oli talvi joulun 

jälkeen joulun ja uudenvuoden välillä ja se tuli hakemaan mua että täällä on 

nyt ja se oli syksyllä jo sairastanu ja ollu sairaalassa sen takia että tiesin 

mistä oli kyse mutta mulla ei oikeen ollu sellasta lääkitystä ja talvikeli niin 

sinne ei päässy edes autolla se ois pitäny hevosella tuoda tähän tielle ja sitten 

taksilla ja siinä…mulla oli jotakin kipulääkettä mutta se ei ollu parasta joka 

ois ollu siihen tautiin että…niin...en oikein tienny että uskallanko sitä pistää 

vai en en voinu soittaa sieltä lääkärille mun ois pitäny tulla tänne kotiin 

soittamaan mutta sit se mies sano että nyt se meni ohi ja meni takasin ja siinä 

sitten mietittiin ja pistin kuitenkin sitä kipulääkettä mitä on ja sitten hän oli 

että voinko painaa sitä lisää että kun tuntuu ja mulla oli vähän epävarma 

tunne voinko laittaa lisää ku tää ei oo ihan sitä morfiinia mitä se ois pitäny 

olla ja tota mutta kun en ollut yhteydessä lääkäriin ja just se että kun se oli 

niin hankalaa ja jos ois ollu puhelimet niin ilman muuta olisin soittanu heti 

mutta kun se ei ollu siellä se puhelin niin siinä sitten vähän aikaa mietittiin 

niin vähän aikaa niin se meni siihen meidän käsiin joo muutaman kerran 

korahti ja siihen meni että seuraavana päivänä kysyin [lääkäriltä] että tulko 

sitä [lääkettä] oikein että kyllä se sitten sano että ei sille ois voinu mitään 

tehdä että kun että ei tartte huonoo omaatuntoa kantaa että sillon ei ollu 

mitään tällasia mahdollisuuksia kuin mitä nyt on että kyllähän se on 

muuttunut ihan hirveesti siitä ajasta sillon 70-luvulla missähän vaiheessa ne 

sitten tuli no tietysti tuli tiet tuli puhelimet tuli ambulanssitkin joo…vaikka ei 

ne ambulanssikuskit sillon vielä ollu kovin koulutettuja mutta kuitenkin kävi 

hakemassa potilaan että se oli tosi vaikeeta kun sitä hevospelillä ois pitäny 

lähtee liikkeelle hän ois lähteny kävelemää ja sen tiesin ettei saa lähteä 

kävelemään että se kävi sillä tavalla…ja kyllä siitä monta kertaa ajattelin 

että se oli sitä aikaa ei sillon ollu liotushoitoja ei mitään tämmösiä mitä nyt 

on että sehän on valtavasti muuttunut siitä ajasta että kyllä nyt on 
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huomattavasti paljon paremmat mahdollisuudet että saadaan 

ambulanssissakin saadaan hoito alkuun ja ne ottaa yhteyttä sairaalan 

lääkäriin ja kysyy mitä saa tehdä ja ne voi antaa hoidon on koneet ja laitteet 

90-luvun alussa olin just tän sydänyhdistyksen puitteissa keräämässä rahaa 

että saatiin vehkeet mut että kaikin puolin se on kyllä menny eteenpäin. 

Kainuu lienee useimmille suomalaisille tuttu Nälkämaana, korpi ja kituuttaen 

elävä kansa sen tunnettuina ilmaisuina. Suurelle yleisölle kainuulaista elämää ja 

sen asukkaita on tehnyt tunnetuksi Ilmari Kianto, joka teoksissaan Ryysyrannan 

Jooseppi ja Punainen viiva kuvailee kurjuuden värittämää elämänmenoa 1800-

luvulla. (Kianto 1909; 1924.)  

Kainuun historiaa ja kulttuuria tutkinut Reijo Heikkinen kuvaa kainuulaisen 

elämänmuodon piirteinä pysähtyneisyyden sekä voimakkaan kulttuuristen tapojen 

periytyvyyden. Maakunta säilytti eristäytyneen asemansa hyvin pitkälle II 

maailmansodan jälkeisiin vuosiin saakka, minkä jälkeen tehdyt talouteen ja 

sivistykseen liittyvät uudistukset pikkuhiljaa saavuttivat myös Kainuun. Muun 

Suomen tason taloudellisessa hyvinvoinnissa, kulkuyhteyksissä ja 

koulutusmahdollisuuksissa Kainuu saavutti vasta 1960- ja 1970-luvuilla. Suuri 

ongelma on ollut maakuntaa vuosikymmeniä ravistellut krooninen, ankara 

työttömyys sekä väestökato kasvukeskuksiin. (Heikkinen 1998: 19.) 

Luonnonoloiltaan maakunta on metsävoittoista. Yli 80 prosenttia maa-alasta 

on mänty-, kuusi- ja lehtimetsää. Kainuun metsät ovat olleet olennainen tekijä 

kainuulaisten elämänmuotojen muotoutumisprosesseissa, ja metsätalouden 

merkitys elinkeinona alueella on suuri. (Heikkinen 1998: 14.)  

Kainuu pysyi pitkään eristäytyneenä muusta Suomesta. Tämä johtui osittain 

1950-luvulle asti ulottuneesta tieverkoston puutteellisuudesta. Iisalmen ja 

Kajaanin välinen tie oli rakennettu vuonna 1828, Oulu–Kajaani-tie 1800-luvun 

puolivälissä. Merkittävä Kainuun eristyneisyyttä murtanut tekijä oli Iisalmi–

Kajaani-rautatien avaaminen vuonna 1904. Puutteellisen tieverkoston korvasi 

vesireittien käyttö lastin (lähinnä tervan) ja matkustajien kuljetukseen. 

Kulkuväylät maalla useimmissa osissa Kainuuta olivat pitkospolkuja ja kulku-

uria, kärrypolkuja ja talvisin jääteitä. Ennen talvisotaa osa kylistä oli 

saavutettavissa vain jalkaisin. Tieverkostoa kehitettiin hitaasti. Vuonna 1928 sen 

kokonaispituus oli 1800 kilometriä. 1950-luvulla rakennetut kekkostiet helpottivat 

kulkemista. Muun Suomen tason Kainuu saavutti tieverkoston osalta 1960- ja 

1970-lukujen tienoilla. (Heikkinen 1998: 18; Haavisto 1993: 21, 155.)  
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Pääelinkeinoina Kainuussa ovat olleet 1700- ja 1800-luvuilla kaskeaminen ja 

tervanpoltto, myöhemmin metsä- ja maatalous. Talouselämän kannalta Kainuu oli 

pitkään kehitysaluetta Lapin ohella. Maatalousuudistukset, kuten siirtyminen 

lypsykarjatalouteen, saavuttivat Kainuun 1800-luvun lopulla (Turpeinen 1985: 

337; Vihola 2004: 159–160.)  

Metsien avulla menestyivät myös maa- ja metsätalous, koska metsä tarjosi 

välttämättömiä sivutuloja pientilallisille. 1900-luvun alussa Kainuussakin alkanut 

puutavarakauppa loi savotat, joita 1920-luvun lopussa oli useita eri puolilla 

Kainuuta. Savotoilla jätkät tekivät raskasta työtä tukkeja siirrellen. Kämppäelämä 

sai alkunsa 1900-luvun alussa metsähakkuiden myötä. Turpeisen mukaan 

tukkikämppäelämä oli kainuulaisille luonteva jatke, jotka olivat tottuneet maja-

asumiseen kaski- ja tervanpolton aikana. Metsätyö oli rankkaa ja vaati 

energiantarpeen täyttämistä, mistä huolehtivat kämppäemännät. Maa- ja 

metsätalouden merkitys väheni nopeasti 1960–1970-luvuilla. (Turpeinen 1985: 

337.)  

Asutus ja työpaikat keskittyvät Kainuussa yhä enemmän kuntakeskuksiin 

kylien autioituessa. Tähän on syynä väestön ikääntyminen sekä maatalouden 

nopea rakennemuutos, jonka myötä maatilojen määrä on vähentynyt 

merkittävästi. Maatalous perustuu pääsääntöisesti maidontuotantoon, mutta 

tiloilla harjoitetaan myös muuta yritystoimintaa, kuten matkailupalveluja. 

(Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2005: 45–46.) 

Kainuu säilyi pitkään eristyksissä myös sairaanhoidon kannalta. Ensimmäiset 

tilapäissairaalat punataudista ja lavantaudista kärsiville potilaille perustettiin 

piirilääkärinä toimineen Elias Lönnrotin toimesta 1830-luvulla. Seuraavat 

tilapäissairaalat perustettiin vuonna 1849 koleraepidemian levitessä maakuntaan. 

Suurten nälkävuosien 1866–1868 aikana nälkiintyneitä ja sairaita hoidettiin 

tilapäisissä sairastuvissa. Kainuun ensimmäinen, Kajaanin yleinen sairaala aloitti 

toimintansa vuonna 1873. Sairaala ei houkutellut sairastuneita, koska sitä 

pelättiin. Ihmiset olivat havainneet, että sinne joutuneet eivät palanneet elävinä 

takaisin. (Turpeinen 1985: 65–66; Heikkinen 2000: 23–26.) 

Nälkävuodet koettelivat erityisesti Kainuun väestöä. Viljasatoja kohdanneet 

kadot kasvattivat aliravitsemuksesta ja nälästä kärsivien määrää. Nälkiintyminen 

ja aliravitsemus puolestaan altistivat sairauksille ja kulkutaudeille. Pahimpina 

tappajina onnettomuusvuosina olivat punatauti, lavantauti ja pilkkukuume. 

Lisäksi väestöä piinasi tuberkuloosi. Näiden edellä mainittujen lisäksi 

kainuulaisia menehtyi 1800-luvulla tapaturmaisesti, esimerkiksi hukkumalla. 

Kainuussa sairauksia hoidettiin pitkälti kansan kokemuksiin ja perinteisiin 
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nojaavien menetelmien turvin. Lääketieteen hoidot lisääntyivät 1850-luvulta 

lähtien. Kuitenkin syrjäseuduilla kansanparannuksen menetelmät ovat olleet 

käytössä hyvin pitkälle 1900-lukua. Ravitsemus on ollut ajoittain hyvinkin 

niukkaa ja yksipuolista. Luonnonolot, kuten kovat pakkaset, tuhosivat viljan 

usein, jolloin ihmisten oli keksittävä korvikkeita menetysten tilalle. Leivän 

korvikkeeksi leivottiin pettu- ja olkileipää tai jäkäläleipää. (Turpeinen 1985: 67, 

70–78, 200.) 

1900-luvun alussa maakuntaa riepottelivat edelleen erilaiset tarttuvat taudit, 

kuten tulirokko ja tuberkuloosi. Tuberkuloosi, kansanomaisemmin keuhkotauti, 

oli väestökeskittymien ongelma; harvemmin asutuilla seuduilla tauti ei päässyt 

tekemään tuhojaan yhtä tehokkaasti. Kansalaissota aiheutti elintarvikepulaa, mikä 

heikensi väestön kuntoa. Väestössä esiintyi yksipuolisesta ravitsemuksesta 

johtuvia pöhöttyminä. 1930-luvulle saakka väestöä riivasivat myös 

sukupuolitaudit, kuten kuppa. Maailmansotien aikana Kajaanin yleinen sairaala 

toimi sotasairaalana ja muuta väestöä hoidettiin Kajaanin yleisen sairaalan lähellä 

sijainneessa kuumesairaalassa. (Heikkinen 2000: 40–55.)  

Sotien jälkeisenä aikana tuberkuloositapausten määrä saatiin vähenemään, 

mutta tilalle nousivat sydän- ja verisuonisairaudet (Heikkinen 2000: 89). 

Kainuussa on maan keskiarvoon verrattuna selvästi enemmän sepelvaltimotautia. 

Myös muita kansantauteja, esimerkiksi diabetesta ja verenpainetautia, sairastetaan 

Kainuussa muuta Suomea enemmän. Kansantautien esiintyvyys ei ole tasaisesti 

jakautunut. Kajaanissa on pääsääntöisesti alueen matalimmat sairauksien 

esiintyvyysluvut, mikä johtuu osittain kunnan nuoremmasta ikärakenteesta. 

(Kainuun sairastavuusindeksi.) 

Kainuu kuuluu terveyspalvelujen järjestämisen kannalta maan vaikeimpiin 

alueisiin. Terveyspalvelujen järjestämistä erityisesti ikääntyneelle väestölle 

vaikeuttaa nuorison ja nuorten poismuutto Kainuusta sekä lääkäripula. 

Terveyspalvelujen järjestäminen onkin poikinut Kainuuseen kokeiluja, joissa on 

sovellettu etälääketiedettä. (Timonen 2004; Parmanne & Vänskä 2005.)   

Sosioekonomiset terveyserot Kainuun sisällä ovat jyrkempiä muuhun 

Suomeen verrattuna ja sairastavuudella mitattuna Kainuu oli vuoden 2006 sairain 

sairaanhoitopiiri. Vähemmän koulutettujen keskuudessa huono terveys, terveyttä 

horjuttavat elintavat ja kuolleisuus on suurempaa kuin korkeammin koulutettujen 

keskuudessa. Iskeemiset sydäntaudit olivat yli 65-vuotiaiden yleisin kuolinsyy 

molemmilla sukupuolilla vuonna 2009. (Kainuun sairastavuusindeksi; Suomen 

virallinen tilasto. Kuolemansyyt 2009.)  
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Kainuun koulutusrakenne eroaa jonkin verran muusta Suomesta ollen hieman 

muuta maata alhaisempi. Kainuun naiset ovat hieman korkeammin koulutettuja 

miehiin verrattuna. Kainuun väestö on Kajaania lukuun ottamatta keski-iältään 

vanhaa, ja Ristijärvi on ikärakenteeltaan maan vanhimpia kuntia. Maa- ja 

metsätalous on tyypillinen elinkeino Kainuussa; Vuolijoella on myös teollisuutta 

ja Kajaanissa palveluelinkeino on yleinen. (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 

2005: 14–18; Kainuun sairastavuusindeksi.)  

Tietynasteinen kurjuuden varjo on sävyttänyt mielikuvaa Kainuusta näihin 

päiviin asti. Nälkämaa-nimitykseen törmää ajoittain edelleenkin eri 

asiayhteyksissä. Muun muassa Kauppalehden artikkelin otsikossa 20.11.2010 

”Nälkämaa laulaakin kasvun laulua” paikallisyritysten talouskasvun myötä. Arja 

Oikarinen kirjoittaa kainuulaismiesten terveyskäyttäytymistä käsittelevässä 

väitöskirjassaan törmänneen ivallisiin kommentteihin ja negatiivisiin käsityksiin 

kainuulaisista tutkimusta esitellessään. Oikarinen kirjoittaa kainuulaisia kuvatun 

hänelle esimerkiksi epäterveelliset elämäntavat omaaviksi viinanjuojiksi. 

(Oikarinen 2008: 66.)  

Itse en tutkimusprosessini yhteydessä törmännyt vastaavanlaisiin 

kokemuksiin. Tutkimuksemme eroavat lähtökohdiltaan ja fokukseltaan, mutta jäin 

silti pohtimaan tätä negatiivista asennetta. Voisiko kysymys olla sukupuolesta ja 

sepelvaltimotautiin liitetyistä mielikuvista? Sepelvaltimotauti ei ole taudeista 

negatiivisimmin stigmatisoiva, vaan historiallisesti siihen on liitetty kovan 

työnteon ja arvokkuuden merkityksiä, jotka näkyivät vielä 2000-luvulla Marja-

Liisa Honkasalon tutkimuksessa pohjoiskarjalaisten miesten sairausjäsennyksissä 

(Honkasalo 2008a: 107).  

Kainuun historialliset tapahtumat ja kehityskulut ovat osittain nivoutuneet 

osaksi haastattelemieni naisten sairauskertomuksia. Vahvimmin tapahtumat ja 

kehityskulut ilmenivät sepelvaltimotautia selittävien kulttuuristen mallien 

yhteydessä. Kainuun historia heijastui luvun aloittaneen Ainon 

haastatteluotteessa, jossa Ainon kokemukset ja alueellinen kehitys yhdistyivät 

sydäninfarktin hoitoon. 

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimus rakentuu seitsemästä pääluvusta. Johdannon jälkeen luvussa 2 

tarkastelen tutkimukseni suhdetta ja sijoittumista antropologisen tutkimuksen 

kenttään. Luvussa 3 käsittelen tutkimuksen teoreettismetodologista viitekehystä. 

Luvussa 4 esittelen tutkimuksen aineiston ja sen tulkintaa ohjanneet 
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menetelmälliset periaatteet. Luvut 5 ja 6 ovat rakentuneet tutkimusaineiston 

käsittelyn ympärille. Tutkimuksen päättää luku 7, jossa esitän tiivistetysti 

keskeisimmät löydökset, arvioin tutkimustani sekä esitän tutkimuksen myötä 

heränneet jatkotutkimushaasteet.   

Olen päätynyt pitämään teorian pääosin aineiston käsittelyluvuista erillään, 

mutta tätä rakenteellista eroa en ole noudattanut tiukan systemaattisesti. 

Perinteinen rakenteellinen jako, jossa teoria ja aineisto pidetään erillään, korostaa 

näiden välistä kuvitteellista eroa liikaa, onhan tutkimus useimmiten aineiston ja 

teorian välistä vuoropuhelua (vrt. esim. Saarenheimo 1997). Valintaani on 

vaikuttanut myös teorian välineellinen merkitys tutkimuksessani. Teoria toimii 

tutkimuksessani taustana, jota vasten aineistosta tekemiäni havaintoja 

kontekstoin, sekä havaintoja kokoavina silmälaseina, joiden avulla aineistoon on 

ollut mahdollista saada ryhtiä. Teoreettismetodologisten valintojen 

pääpiirteittäinen esittely ennen aineiston esittelyä on tutkimuksen seurattavuuden 

kannalta tärkeää. Samalla muistutan lukijaa niistä lähtökohdista, joihin 

sitoutuminen on vaikuttanut koko tutkimusprosessiin ja erityisesti aineistosta 

tekemiini tulkintoihin. 

Tämäntyyppinen rakenteellinen ratkaisu antaa aineistolle laajemmat 

mahdollisuudet avautua ja puhua ilman, että haastateltavieni kertomusten juonet 

katkeavat. Toisaalta tämä ratkaisu on mahdollistanut myös tutkimukselliset 

ekskursiot aineiston käsittelylukujen yhteydessä. Yhteenvedoissa saatan 

tutkimukseni aineiston vuoropuheluun muun tutkimuksen kanssa. Tärkein syy 

rakenteellisiin ja tyylillisiin valintoihini on kuitenkin luettavuudessa, jonka 

halusin palvelevan sekä tutkimuksellisesti työstäni kiinnostunutta lukijaa että 

sepelvaltimotautia sairastavaa, mahdollisia vertaiskokemuksia etsivää lukijaa.  
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2 Lääketieteellinen antropologia 

Lääketieteellinen antropologia on antropologian erityisala, jolla tehtävän 

tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kulttuurisia, biologisia, kielellisiä sekä 

sosiaalisia terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskohteet 

vaihtelevat sairauden mikrotason yksilöllisestä kokemuksesta makrotason 

yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin merkityksiin. Teorian 

näkökulmasta lääketieteellisen antropologian kenttä on heterogeeninen ja tutkijat 

hyödyntävät erilaisia teoreettisia näkökulmia työssään. (Johnson & Sargent 1990; 

Singer & Baer 1997; ks. myös Nisula ym.1999.)2  

Antropologi Donald Joralemonin mukaan lääketieteellisen antropologian 

lähtökohtana on kaksi terveyden, sairauden ja kulttuurin toisiinsa yhdistävää 

näkemystä. Ensinnäkin kulttuurin nähdään muokkaavan terveys- ja 

sairaustietämystä sekä hoitokäytäntöjä jokaisessa yhteiskunnassa. Toiseksi tautien 

esiintyvyys sekä sosiaaliset normit ja sosioekonomiset asetelmat ovat tiiviisti 

sidoksissa toisiinsa. (Joralemon 2005: 13.) 

Antropologi Byron Goodin mukaan lääketieteellinen antropologia muodostuu 

kahdesta jossain määrin ristiriitaisesta termistä. Lääketieteellinen merkitsee 

yleensä kulttuurista riisuttua luonnontieteiden ja rationaalisuuden alaa. 

Antropologia puolestaan merkityksellistyy historiallisena näkemyksenä, jonka 

mukaan kaikki tieto, lääketieteellinen mukaan lukien, sijoittuu tiettyyn 

kulttuuriin, historialliseen aikaan ja näkökulmaan. (Good 1994: 176.) Marja-Liisa 

Honkasalo kirjoittaa, että lääketieteellinen antropologia on tieteenalana hankala 

sen vuoksi, että ”onnistuakseen tehtävässään sen tulisi jäsentää yhteen sairauden 

eri puolia, jotka nykyisin tutkimuskohteina hajoavat tyystin eri tieteenaloille, ja 

luovia kulttuuriessentialismin ja evolutionismin välillä” (Honkasalo 2008a: 224). 

Goodin mukaan kulttuurin ja biologian asettaminen rinnakkain on mahdoton 

tehtävä, jos kulttuuri ja biologia ymmärretään toisilleen vastakkaisina. Sen sijaan 

niiden asettaminen rinnakkain ja niiden välisen vuorovaikutuksen tarkkailu 

herättää kysymyksiä, jotka ovat lääketieteellisen antropologian ytimessä. (Good 

1994: 176; Joralemon 2005: 13.) 

                                                        
2 Terveyden ja sairauden antropologisessa tutkimuksessa on tutkimuskohteita eri tavoin lähestyviä 
suuntauksia, jotka on vaihtelevasti liitetty osaksi lääketieteellistä antropologiaa. Tällainen on 
esimerkiksi etnomedisiina-tutkimus, joka on joko sisällytetty lääketieteelliseen antropologiaan 
tutkimuskenttään tai se on ymmärretty itsenäisenä tutkimusalana. (Nichter 1992: ix–x.) 
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Lääketieteellisessä antropologiassa biolääketiede on käsitteellistetty 

kulttuurisena systeeminä (ks. Hahn 1995: 131–172). Clifford Geertzin mukaan 

erilaiset kulttuuriset systeemit, esimerkiksi uskonto ja lääketiede, luonnehtivat 

maailmaa ja muokkaavat todellisuuskäsityksiä kyseisen systeemin mukaiseksi 

(Geertz 1973/1993: 93–94). Biolääketieteessä tämä ajatus ilmenee äärimmillään 

esimerkiksi tautien käsittelynä sosiokulttuurisista ulottuvuuksista riisuttuina 

biologisina faktoina. Lorna Amarasingham Rhodesin mukaan biolääketieteen 

kulttuurianalyysin tehtävä on tuoda esille faktojen sosiokulttuurinen sidonnaisuus 

ja tehdä näkyväksi biolääketieteen luonne kulttuurisena systeeminä (Rhodes 

1990: 161). Biolääketiedettä ei tule ajatella nykypäivänä yhtenäiseksi 

monoliittiseksi kulttuuriseksi systeemiksi. Useissa antropologisissa tutkimuksissa 

on osoitettu, miten sekä eri maiden lääketieteen kulttuuristen systeemien välillä, 

että sisällä on huomattavaa vaihtelua. Lääketieteellä on näin ollen oma 

kulttuurinsa jonka vaikutuspiiriin kuuluvat sekä lääkärit ja potilaat. (Maretzki 

1989; Berg & Mol 1998: 1–12; Lock 2007: 273–275.) Lääketieteen 

määrittelemisestä kulttuuriseksi systeemiksi, seuraa että ajattelen myös 

lääketieteen tautikäsitysten olevan kulttuurisia (ks. Sachs 1989: 44–45).  

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on lisäksi se, että lääketieteen 

kulttuurisesta systeemistä kumpuaa nykypäivänä voimakkaasti malleja 

sairaustulkinnoille. Ihmiset ovat osittain ja eritasoisesti jäseniä lääketieteen 

kulttuurissa. Lääketieteen asettamat kehykset eivät kuitenkaan ole määräävät, 

vaan joustavat ja huokoiset, kun niitä sovelletaan henkilökohtaiseen 

kokemukseen. (Hahn & Kleinman 1983; Honkasalo 2008a: 19.)  

Lääketieteellisen antropologian ytimessä sijaitsee kulttuurin käsite, jonka 

määritelmästä ei ole yhdenmukaista näkemystä. Muun muassa nykypäivän 

nopealiikkeiset globalisaatiovirtaukset ja ideoiden liike tietoyhteiskunnassa ovat 

haastaneet perinteisen alueellisesti rajatun ja staattisen kulttuurikäsityksen. Vaikka 

antropologiassa ollaan eri mieltä kulttuurin määritelmästä, antropologit ovat 

kuitenkin sangen yksimielisiä sen suhteen, ettei kulttuuria voi nykypäivänä 

ajatella alueellisesti rajatuksi, staattiseksi ja pysyväksi kokonaisuudeksi. Sen 

sijaan kulttuuri on alati liikkuva ja muuttuva sekä ajoittain hankalasti 

tavoitettavissa oleva kokonaisuus. (Appadurai 1996.) Kulttuuri nousee esille 

erilaisten kohtaamisien tiloissa. Nykyisin useimmat antropologeista puoltavat 

ajatusta yhteen kietoutuneesta maailmasta, jossa ihmiset, tavarat ja ajatukset eivät 

pysy paikoillaan vaan ovat jatkuvassa liikkeessä. (Gupta & Ferguson 1997: 4; 

Donham 2001: 134.) Arjun Appadurai kirjoittaa, että suhteellisen pysyviä 
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yhteisöjä ja sukulaisuusverkostoja on olemassa mutta nekin ovat jatkuvalle 

liikkeelle altistuneita (Appadurai 1996: 34).  

Nämä edellä käsittelemäni pohdinnat kulttuurin luonteesta ovat 

merkityksellisiä kulttuurin käsitteen määritelmään niveltyvinä. Antropologi Bradd 

Shore kirjoittaa, kuinka esimerkiksi antropologian ja psykologian välistä 

yhteistyötä on hankaloittanut antropologian sisällä vallitseva heterogeenisuus 

kulttuurin käsitteen ympärillä. Antropologiassa kulttuuri on voitu määritellä 

esimerkiksi maailmankatsomuksena tai ethoksena tai rajoitetumpina kulttuurisina 

muuttujina, kuten arvoina, uskomuksina, symboleina ja merkityksinä. (Shore 

2002: 226–227.)  

Shoren mukaan tämä keskustelu näkyy antropologian sisäisenä kiistelynä 

kulttuurin luonteesta. Kiistassa pyritään samanaikaisesti puolustamaan selittävää 

holismia erityisesti tieteenalan ulkopuolelle sekä ymmärtämään tieteenalan 

sisäisesti, ettei kulttuuri ole tiukasti rajattu yhtenäinen systeemi, vaan 

pikemminkin jatkuvasti muuttuva, erilaisten äänien ja positioiden soraääninen 

yhteisö. Shoren mukaan kulttuurin käsite, jossa nämä kaksi ajattelutapaa yhdistyy, 

on sellainen, jossa kulttuuri nähdään yksilöiden jakamien mallien muodostamana 

systeeminä, joista yksi keskeinen osa sijaitsee kulttuurin jäsenten mielissä. (Shore 

2002: 227; ks. myös Ross 2004: 8; Romney & Moore 1998: 315.) Tässä 

väitöskirjatutkimuksessa puollan ajatusta kulttuurista kohtaamisissa esille 

nousevana ilmiönä, joka pohjautuu jaettuihin kognitioihin, jotka puolestaan 

syntyvät yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tietyssä sosiaalisessa ja 

materiaalisessa ympäristössä.  

Ihmismielen kulttuurinen ulottuvuus ovat ne mentaaliset mallit, jotka 

juontuvat yhteisössä vaihtelevasti jaetuista malleista. Yhteisöjen välillä on 

harvoin ehdotonta rajaa, mikä sallii mallien leviämisen yhteisöjen välillä. Shore 

kirjoittaa, että tutkimustehtävästä riippuen kulttuuria voi mallikäsitteen avulla 

tutkia joko kokonaisvaltaisesti tai yksityiskohtaisesti johonkin tiettyyn kulttuurin 

osa-alueeseen liittyvästi. Rajatummassa tutkimuksessa tarkastellaan tiettyä 

kulttuurista mallia tai malleja sekä merkitystä tutkittaville, kuten olen tässä 

väitöskirjatutkimuksessa tehnyt. (Shore 2002: 227–228.) Kulttuurin 

määritteleminen jaetuiksi malleiksi ei tarkoita sitä, ettei materiaalisella 

maailmalla ole merkitystä. Erilaiset materiaaliset objektit, sosiaaliset konstruktiot 

ja kulttuuriset instituutiot tarjoavat melko pysyvän ympäristön, mikä toimii 

pohjana jaettavuudelle, joka puolestaan perustuu yksilöiden samankaltaisiin 

kokemuksiin, joita he kohtaavat tietyssä kulttuurissa toimiessaan. Tässä 

tutkimuksessa edellä käsittelemäni kaltaisia materiaalisen maailman ilmiöitä, 
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jotka ovat muokanneet haastateltavieni sairauskokemuksia samankaltaiseksi 

toisiinsa verrattuna, ovat esimerkiksi lääketiede kulttuurisena systeeminä ja 

ihmisruumis.  

Tutkimukseni yhtenä lähtökohtana on, että tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset 

jakavat, eritasoisesti, tietyn ymmärryksen maailmasta. Tämä ymmärrys opitaan ja 

sisäistetään muun muassa jaetun kokemuksen myötä. Ihmisyksilöt nojaavat 

vahvasti erityyppisiin jaettuihin ymmärryksiin, eli kulttuurisiin malleihin, 

henkilökohtaista kokemusta ymmärtääkseen ja jäsentääkseen. (Quinn 2005: 2–3.)  

2.1 Tauti, vaiva ja sairaus 

Taudin, vaivan ja sairauden käsitteet on kehitetty kuvaamaan lääkäreiden ja 

potilaiden sekä muiden taudin piiriin kuuluvien, esimerkiksi sairastuneen 

lähiomaisten, toisistaan eriäviä käsityksiä. Tauti (disease) kuvaa biolääketieteen 

näkökulmaa sairauteen. Se sisältää ajatuksen taudista ihmisruumiin normaalista 

poikkeavana toiminnallisena ja rakenteellisena häiriönä, joka voidaan 

vaihtelevasti parantaa. Lääketieteen ensisijaisena tehtävänä on ihmisruumiiseen 

kuulumattoman epätoivotun, itsenäisen ilmiön poistaminen. Näkemystä on 

kritisoitu sen biologistisen ja mekanististen luonteen sekä kärsijän näkökulman 

huomiotta jättämisen vuoksi. Tautiin liitetään sellaisia ominaisuuksia kuten 

konkreettinen, tieteellisesti faktuaalinen ja objektiivinen. (Kleinman 1980: 72–73; 

Young 1982a: 270; Hahn 1984:17; Honkasalo 2008a: 87.) 

Tauti itsessään ei useinkaan saa ihmisiä hakeutumaan hoitoon, vaan sen tekee 

vaiva (illness), jolla antropologiassa on viitattu sairaudesta kärsivän 

kokemukselliseen ulottuvuuteen. Vaiva alkaa usein kokemuksena hyvinvoinnin 

puutteesta tai taudista sekä kärsimyksestä, josta eroon päästäkseen ihmiset 

hakeutuvat hoitoon. Vaiva alkaa oireista, jatkuu diagnoosissa aina sairauden 

mahdolliseen päättymiseen saakka. Näin ollen vaivan käsite kattaa sairauden 

kulun ja sairauteen reagoinnin sekä sairauden seurausten arvottamisen. Vaivan 

käsitteellä on myös sosiaalinen ulottuvuus, johon sisältyy koetun vaivan 

merkitykset ihmisten välisissä suhteissa. (Kleinman 1980:73–74,79; Sobo 2004: 

3.)  

Vaiva on usein taudin aiheuttama, mutta ei absoluuttisesti kaikissa tilanteissa. 

Henkilö voidaan luokitella sairaaksi myös ilman vaivakokemusta. Antropologi ja 

lääkäri Arthur Kleinmanin mukaan vaiva on taudin muovautumista 

käyttäytymiseksi ja kokemukseksi vuorovaikutusprosessissa, jonka elementteinä 

ovat henkilökohtaiset ja yhteisölliset käsitykset ja aikaisemmat kokemukset 
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taudista. Yhteisötason jaettujen uskomusten ja käsitysten kautta kulttuuri 

vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaiseksi yksilökohtainen vaivakokemus 

muodostuu. Kroonisten sairauksien yhteydessä sekä tauti että vaivakokemus usein 

muuttuvat yhdensuuntaisesti sairauden helpottuessa tai muuttuessa huonommaksi. 

(Kleinman 1980: 72–75, 79; Kleinman 1988: 3–5.)3  

Kulttuuri vaikuttaa tautiin ja vaivaan hieman eri tavoin. Kulttuuriset tekijät 

voivat olla esimerkiksi taudin syynä, pitää tautia yllä tai ne voivat vaikuttaa 

taudin seurauksiin ja lopputulokseen. Vaivan kohdalla kulttuuriset tekijät 

vaikuttavat erityisesti siihen, miten sairastunut ja ympäröivä yhteisö käyttäytyvät 

ja reagoivat tiettyyn tautiin. Tämä prosessi puolestaan varustaa vaivan jaetuilla 

merkityksillä ja symboliikalla. (Kleinman 1980: 78.)  

Taudin ja vaivan käsitteiden on osassa lääketieteellisen antropologian 

tutkimusta katsottu kuuluvan sairauden (sickness) kattokäsitteen alle. Kleinman 

viittaa sairauden käsitteellä yhteisön makrososiaalisten rakenteiden, kuten 

talouden ja politiikan, ja taudin väliseen suhteeseen. (Kleinman 1988: 6.) 

Antropologi Allan Young puolestaan viittaa sairauden käsitteellä prosessiin, jossa 

tautiin ja vaivaan niveltyy niille kuuluva sosiaalinen ulottuvuus. Tässä prosessissa 

taudin ympärille rakentuville ilmiöille, esimerkiksi taudista johtuville 

käyttäytymiseroille, annetaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sosiaalisesti 

tunnistettavissa oleva merkitys. Jokaisessa kulttuurissa tätä prosessia ohjaavat 

tietyt säännöt, jotka vaikuttavat myös hoitotoimenpiteiden valintaan kunkin 

taudin kohdalla. Kulttuuristen sääntöjä seuraillen tietyt oireet tulkitaan oireiksi 

sairaudesta, minkä jälkeen tauti ja vaivakokemus prosessoidaan sosiaalisesti 

merkittäväksi lopputulokseksi, sairaudeksi. (Young 1982a: 270.)  

Sairastunut ihminen omaksuu ja käyttää vaihtelevasti elementtejä taudin, 

vaivan ja sairauden käsitteistä henkilökohtaisen kokemuksensa 

rakennuspalikoina. Sairaus asetetaan aina sairastuneen elämänhistoriaan ja 

senhetkiseen elämäntilanteeseen, jonka myötä sairaus merkityksellistyy ja sitä 

tulkitaan, luokitellaan ja arvioidaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. (Honko 

1994:22.) 

Nykypäivänä lääketieteellisessä antropologiassa on tehty tutkimusta 

kärsimyksen viitekehyksessä. Vaiva, tauti ja sairaus sekä niistä aiheutuva 

                                                        
3 Tauti-vaiva –jaottelua on kritisoitu siitä, että jaon katsotaan pitävänä yllä mieli-ruumis –dikotomiaa, 
josta biolääketiedettä on antropologiassa kritisoitu  Kritiikkiä on esitetty myös tauti-vaiva –jaottelun 
korostuneesta yksilöllisyydestä ja kuinka jaottelussa ei huomioida tarpeeksi sosiaalista ulottuvuutta. 
(Sobo 2004: 3). 
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kärsimys linkitetään käsin kosketeltavammin sosiaaliseen järjestykseen sekä 

yhteiskunnallisten ja poliittisten ongelmien lähteisiin. Tutkimuksen kohteena ovat 

muun muassa olleet makro-sosiaalisten prosessien vaikutus terveysongelmiin 

yhteisötasolla. (Baer, Singer & Johnsen 1986; Kleinman 1995; Kleinman ym. 

1996; Waitzkin 2000; Ådahl 2007; Honkasalo 2008b: 7.)  

Tutkimukseni kannalta edellä käsittelemäni käsitteet ovat keskeisiä, 

vaikkakin olen joutunut pohtimaan, missä määrin jaottelu on nykypäivänä enää 

käyttökelpoinen ja mielekäs, koska sairastuneen ja lääketieteen sairautta koskevat 

näkemykset voivat olla hyvin lähellä toisiaan. Jaottelua onkin kritisoitu osittain 

vanhentuneeksi. Lääketieteellinen tieto päätyy maallikoiden tietoisuuteen 

helpommin ja nopeammin kuin aikaisemmin, eikä lääkärin näkemys välttämättä 

ole redusoitavissa taudin tiukkaan määritelmään. Lääketiede itsessään on 

pluralistinen, kuten myös potilaana oleminen. (Kleinman 1995: 24, Mol & Berg 

1998.) Sepelvaltimotauti ja sen taustalla vaikuttava tautiprosessi – ateroskleroosi 

– ovat osoittautuneet tutkimuksissa moninaisiksi jo itsessään moninaisen 

lääketieteen sisällä, siitäkin huolimatta, että sepelvaltimotauti rakentuu tänä 

päivänä vahvasti geneettisenä sairautena (Mol 2002; Weiner & Martin 2008).  

Elisa J. Sobo kirjoittaa, kuinka edellä käsittelemieni käsitteiden jaottelulla on 

kuitenkin edelleen merkitystä. Sairauden käsite on käyttökelpoinen, jos taudin ja 

vaivan välinen ero ei ole merkittävä tai jos halutaan korostaa laajempien 

sosiaalisten prosessien merkitystä taudin ja vaivan muokkautumisessa. (Sobo 

2004: 4.)  

Ehdoton jaottelu vaivan ja taudin käsitteisiin on vanhahtava, mikä tulee esille 

tämän tutkimuksen aineistossa, jossa käsitteiden edustamat tasot ovat 

vaihtelevasti läsnä ja yhteen kietoutuneita. Aineistosta nousee esille suhteellisen 

karkean biolääketieteellisen tiedon hallinta sepelvaltimotautia koskien. Naisten 

kertomuksissa sepelvaltimotauti kuitenkin ulottuu ja kietoutuu myös laajempiin 

sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin, jotka ovat vaikuttaneet vaivakokemuksen 

muotoutumiseen tietynlaiseksi. Tämän vuoksi viittaan sepelvaltimotautiin 

aineiston käsittelyn yhteydessä ensisijaisesti sepelvaltimosairautena, jossa 

yksilökohtainen, yksilöiden välinen sekä kulttuurinen sairauskokemus ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Honkasalo 2008a: 87). Tällä valinnalla 

haluan korostaa sairauden prosessimaista ja sosiaalista luonnetta.  
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2.2 Kertomukset kotiantropologin kenttänä 

Kenttä ja kenttätyöhön liittyvä osallistuva havainnointi ovat kenties 

olennaisimmat tekijät, jotka ovat erottaneet antropologian monista muista 

ihmistutkimuksen tieteenaloista. Kentän ja kenttätyön juuret ovat Bronislaw 

Malinowskin Trobriand-saarille sijoittuvissa tutkimuksissa. (Vincent 1991: 55.) 

Kenttätyötä on tavanomaisesti määrittänyt etnografinen tutkimusmenetelmä, 

joka tarkoittaa pitkäaikaista oleskelua ja uppoutumista tietyssä maantieteellisessä 

paikassa sijaitsevan yhteisön elämään ja jota antropologi pyrkii ymmärtämään 

osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen keinoin. Länsimaiset antropologit 

ovat tutkimuksissaan perinteisesti tarkastelleet tutkijalle vieraita kulttuureita. 

Antropologian johtavana ajatuksena on ollut tavoittaa paikallisten näkökulma 

tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimustehtävänä on ollut tutkimuskohteen kuvailu ja 

tulkinta siten, että kohdetta koskeva tieto tulee ymmärrettäväksi tutkijan oman 

kulttuurin kannalta. (Geertz 1973/1993: 14–15.) Tutkittavien kokemusta on 

lähestytty usein heidän omaan ajatusmaailmaan pohjautuvan käsitteistön 

perusteella niin sanotusta emic-näkökulmasta, sen sijaan että tutkittava kohde ja 

ilmiö liitettäisiin ulkopuolelta tuotuun, usein tiedemaailman käsitteeseen, jota 

nimitetään etic-näkökulmaksi. Tosiasiassa kentällä kerätty tieto ja aineisto sekä 

siitä tehty kuvaus ja tulkinta useimmissa tapauksissa syntyvät vuorovaikutuksessa 

tutkijan ja tutkimuskohteen kanssa. Antropologi kääntää havaintonsa tutkimuksen 

kielelle siten, että lopputuloksessa, kuten tässäkin väitöskirjatutkimuksessa, näkyy 

molempien osapuolien näkemykset tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. 

(Geertz 1983:10.)  

Gupta ja Ferguson kirjoittavat, että tutkija on perinteisesti identifioitunut 

antropologiksi antropologisen kenttätyön kautta. Kenttätyö ja kenttä ovat kiistatta 

merkittävä osa antropologisen tutkimuksen perinnettä ja käsitteistöä, eikä näitä 

positiivisella tavalla leimaavia itsestäänselvyyksiä juurikaan ole kyseenalaistettu. 

Antropologian on ehkä pelätty menettävän jotain olemuksestaan, jos kenttä tai 

kenttätyö joutuisi tarkastelun alaiseksi ja neuvottelun kohteeksi. (Gupta & 

Ferguson 1997: 1–3.)  

Kentän ja kenttätyön keskeinen asema antropologiassa sai minut pohtimaan 

työni antropologista luonnetta sekä kentän ja kenttätyön paikkaa tutkimuksessani. 

Jouduin pohtimaan, mistä ja miten tutkimukseni kenttä rakentuu? Mikä on työni 

etnografiamenetelmän luonne ja määritelmä, kun tutkimus ei perustu perinteiselle 

menetelmäkokonaisuudelle, pitkäaikaiselle oleskelulle ja osallistuvalle 

havainnoinnille?  
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Nykyantropologiassa kentän käsitettä onkin laajennettu kattamaan muutkin 

kuin fyysiset maantieteelliset alueet (Söderholm 1997: 111). Kristmundsdóttir 

artikkelissaan ”Far from the Trobriands? Biography as Field” pohtii kentän 

sijaintia yhden henkilön elämäkerrasta tekemässään antropologisessa 

tutkimuksessa. Hän kehittää ajatusta elämäkerrasta kenttänä laajentaakseen 

käsitystä siitä, mitä kentällä ja sen sijainnilla voi tarkoittaa. Kristmundsdóttir 

kohtasi tutkimuksessaan kentän käsitteeseen liittyviä metodologisia ja 

epistemologisia ongelmia, mitkä johtivat siihen, että hän päätyi määrittelemään 

elämäkerran kentäksi. Yhden henkilön elämäkerrassa kentän fyysisen sijainnin 

skaala muuttui laajaksi, kun tutkittava liikkui elämänsä aikana maasta toiseen. 

Kristmundsdóttirin johtopäätös on, että hänen tutkimuksessaan kenttä 

konstituoituu elämäntapahtumista, joita tutkija kuvaa. Se ei ole yksittäinen 

fyysinen paikka, vaan sijainti, jota määrittää tutkimuksen kohteena oleva elämä. 

Tutkija menee kentälle aina tutkimusta tehdessään ja kenttä on osa 

tutkimusprosessin kokonaisuutta. (Kristmundsdóttir 2006: 163–178.)  

Tässä tutkimuksessa puollan Kristmundsdóttirin ajatusta elämäkerrasta 

kenttänä ja sovellan sitä tämän tutkimuksen kertomusaineistoon. Pitkäkestoisen 

sairauskokemuksen aikana fyysinen kenttä, jolla sairauden kokija liikkuu, hajoaa 

laajalle alueelle, kuten Kristmundsdóttirinkin tutkimuksessa. Sairastunut liikkuu 

kertomuksessaan esimerkiksi kodista sairaalaan ja takaisin maakuntarajat ylittäen 

Kainuusta Ouluun ja takaisin. Jos kenttää ajatellaan sijaintina ja toisen 

kohtaamispaikkana, voi mielestäni kertomuksia ja niissä kuvattuja tapahtumia 

pitää tutkimuksen kenttänä. Näin ollen tutkimukseni kenttä rakentuu 

Kristmundsdóttiria mukaillen niistä tapahtumista ja sairauskertomuksen 

muodostavista episodeista, jotka haastateltavieni kertomuksissa niveltyvät 

sairauden kulkuun. Kentälle siirryin aina, kun palasin tapahtumien keskelle 

aineiston käsittelyn yhteydessä.  

Etnografiamenetelmällisesti sijoitan tutkimukseni lähelle henkilökeskeistä 

etnografiaa. Henkilökeskeistä etnografiaa pidetään Robert Levyn (1973, 1990) 

luomana tutkimusmenetelmänä, jolla pyritään tavoittamaan sekä kokemusläheisiä 

että emic-tapoja kuvailla ja analysoida käyttäytymistä, subjektiivisia kokemuksia 

ja psykologisia prosesseja. Henkilökeskeisessä etnografiassa fokus on yksilön 

subjektiivisten käsitysten ja kokemusten sekä sosiokulttuuristen prosessien 

vuorovaikutuksessa. Henkilökeskeisessä etnografiassa paino on yksilössä ja siinä, 

miten yksilö suhteutuu tutkittavaan kulttuuriseen kontekstiinsa ja on 

vuorovaikutuksessa sen kanssa. (Levy & Hollan 1998: 333; Hollan 2001: 48.)  
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Vaikka antropologinen tutkimus on perinteisesti keskittynyt tutkijalle 

vieraaseen kulttuuriin, nykyisin kulttuuriin kuuluvia ilmiöitä tarkastellaan yhä 

useammin myös tutkijan omassa kulttuurissa, kotona (at home). Tähän ovat 

johtaneet useat tekijät, jotka liittyvät tutkimusrahoitukseen, valtasuhteisiin 

tutkijan ja tutkittavan tai tutkimuskohteen välillä sekä globalisaation myötä 

leviäviin kulttuurisiin virtauksiin, joiden myötä aiemmin maantieteellisesti 

etäinen tutkimuskohde voi nykyisin olla lähellä tutkijaa. Globaalien virtausten 

suodattuminen kulttuurista toiseen sekä niiden mahdolliset törmäykset 

muodostavat antropologista mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä, joita on 

mahdollista tarkastella kotoa käsin. (Jackson 1987; Peirano 1998; van Dongen & 

Fainzang 1998; Hylland-Eriksen 2004; Honkasalo 2008a: 45.) Samaan aikaan, 

kun antropologit ovat löytäneet tiensä kotiin, antropologiaa perinteisesti 

määrittänyt etnografinen metodologia on vaeltanut antropologiasta muille 

tieteenaloille (esim. Nikkonen ym. 2001; Lappalainen ym. 2007). 

Tämä tutkimus on kotiantropologiaa useassa merkityksessä. Olen tehnyt 

tutkimukseni samalla valtiollisella ja kansallisella maaperällä kuin mihin 

haastateltavani sijoittuvat ja jaan heidän kanssaan kielen ja merkittävältä osalta 

myös kulttuurin. Vaikka jaan haastateltavieni kanssa kielen, murre tuo kieleen 

eroja sekä väärinymmärryksen mahdollisuuden. Tällainen murre-eroihin liittyvä 

kokemus tuli esille haastateltavan puhuessa ”tuimasta”, jonka ymmärsin 

tarkoittavan todella suolaista. Myöhemmin selvisi, että haastateltava tarkoittikin 

sillä vähäsuolaisuutta. Minua ja haastateltaviani erottivat selkeästi ikä, 

elämänkokemukset sekä erilaiset kokemukset terveydestä ja sairaudesta. 

Vanhimmilla haastateltavillani ja minulla ikäeroa oli noin 40 vuotta, olen 

neljännen polven kaupunkilainen enkä kärsi perussairauksista. Olen pohtinut, 

minkälaisia esteitä ja mahdollisuuksia nämä erot tarkoittavat tämän tutkimuksen 

kannalta. Pystynkö ymmärtämään toisen ihmisen sairauskokemusta, jos itselläni 

ei ole kokemusta vakavasta sairastumisesta? Jäävätkö tekemäni tulkinnat tästä 

syystä etäisiksi ja kokemusmaailmaa tavoittamattomiksi, pahimmassa tapauksessa 

jopa pinnallisiksi?  

Tutkimukseni on kotiantropologiaa myös tutkimuskohteena olevan sairauden, 

sepelvaltimotaudin kannalta: taudin suhteessa etuliite koti merkityksellistyy arjen, 

arkisen ja tavanomaisuuden näkökulmasta. Sepelvaltimotauti on etenkin 

suomalaisessa yhteiskunnassa yleinen ja tavanomainen tauti, eikä siihen liity 

pintapuolisesti tarkasteltuna mitään eksoottista tai vierasta, joka antropologiseen 

tutkimukseen perinteisesti on liittynyt. Ehkäpä tästä arkipäiväisyydestä johtuen 
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sepelvaltimotauti on jäänyt melko vähälle huomiolla antropologisessa 

tutkimuksessa. 

Varhaisemmissa etnografioissa pohdittiin tutkijan läsnäolon vaikutusta 

tutkittaviin ja heidän toimintaansa fyysisellä kentällä sekä tämän vaikutuksen 

merkitystä tuotettuun tietoon. Nykypäivänä tutkijan läsnäolon merkityksen 

pohdinta kohdistuu koko tutkimusprosessiin ja tutkija myös itse on 

tutkimusväline, mikä osaltaan kasvattaa refleksiivisyyden vaatimusta 

tutkimuksessa. Jane Elliotin mukaan refleksiivisyys tarkoittaa taipumusta 

tarkastella kriittisesti ja reflektoida analyyttisesti tutkimuksen luonnetta ja tutkijan 

roolia tutkimuksen toteuttamisessa ja kirjoittamisessa (Elliot 2005: 153). Tämä 

koskee havainnollisia, kognitiivisia, teoreettisia, kielellisiä, tekstuaalisia, 

poliittisia ja kulttuurisia olosuhteita, jotka vaikuttavat tutkimuksessa tehtyihin 

tulkintoihin (Alvesson & Skoldberg 2000: 6). Refleksiivisyyden myötä läsnäolo 

antropologisessa tutkimuksessa ei näin ollen tarkoita ainoastaan konkreettista 

paikan päällä oleskelua ja itsestään selvää tekniikkaan tai toimintaan viittaavaa 

käsitettä, jolla päästään käsiksi kulttuuriseen tietämykseen, vaan antropologi-

tutkijan läsnäoloa läpi koko tutkimusprosessin. (Coleman & Collins 2006: 12.)4  

2.3 Muumioista mummoihin – sepelvaltimotaudin lyhyt historia  

Historiallisesti tarkasteltuna sepelvaltimotaudin nimitykset, määritelmät, 

luokittelut ja merkitykset ovat olleet katkoksellisia sekä sosiaalisissa että 

biologisissa muodoissaan. Tässä luvussa valotan pääpiirteittäin sitä, miten 

sepelvaltimotauti on eri aikakausina ymmärretty. Sydän- ja verisuonitautien 

historia liittyy tiiviisti yhteiskunnissa tapahtuneisiin muutoksiin, kuten 

teollistumiseen, sekä lääketieteen käsitteiden, tutkimusvälineiden ja -menetelmien 

kehittymiseen. Ennen tutkimusvälineistön kehittymistä varma 

sepelvaltimotautidiagnoosi oli mahdollinen vasta henkilön kuoleman jälkeen. 

Luotettavasti tauti voitiin diagnosoida ennen potilaan kuolemaa 1900-luvulla 

                                                        
4 Coleman ja Collins kirjoittavat, kuinka fyysisen läsnäolon nykytutkimuksessa haastavat erityisesti 
kasvava virtuaalisuus ja elektroniset aineistot tutkimusympäristöinä, jotka näyttävät tekevän 
hankalaksi perinteisen etnografisen tutkimuskohteeseen uppoutumisen. He puoltavat ajatusta kentästä 
performanssina, jolla he tarkoittavat sitä, että kenttä ja siihen liittyvät kontekstit luodaan uudelleen 
joka kerta esimerkiksi kirjoitettaessa. Kenttä tapahtumana on jatkuvasti tulossa joksikin, sen sijaan että 
se on fiksoitunut tilaan ja aikaan. Myös performanssin yleisö vaihtelee akateemisen maailman ja 
tutkittavien maailman välillä. (Coleman & Collins 2006: 12.) 
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muun muassa elektrokardiografin eli EKG-laitteen5 kehittämisen myötä vuonna 

1903. (Leibowitz 1970: 135, 154–159.)  

Merkkejä sepelvaltimotautiin viittaavista kalkkeumamuutoksista on löydetty 

sekä egyptiläisistä että eteläamerikkalaisista muumioista ajalta 100eaa. – 800 jaa 

(Leibowitz 1970: 15–19; Sandison & Tapp 1998: 49–50; Aufderheide & 

Rodriguez-Martin 1998: 81, 249–250, 261). Tutkijat eivät kuitenkaan ole 

yksimielisiä siitä, kuinka kauan sepelvaltimotautia on ollut olemassa (Leibowitz 

1970: 172).  

Jo Galenos (~130–200) ja Miguel Serveto (1511–1553) olivat sydämen ja 

verenkierron toimintaa, mutta tärkeä vuosi sydän- ja verisuonitautien kannalta oli 

vuosi 1628. Tuolloin William Harvey (1578–1657) osoitti verenkierron 

olemassaolon ja sydämen roolin verenkierron ylläpitäjänä. Harvey päätteli, että 

sydämen tehtävä on kuljettaa verta joka puolelle kehoa (Harvey 2000/1628, 

Mikkeli 2003: 209)6. Rene Descartes (1596–1650) puolsi mekanistisella 

filosofiallaan Harveyn teoriaa sydämen ja verenkierron toiminnasta: sydän oli 

mekaaninen pumppu, joka liikutti verta, ollen samanaikaisesti sielun koti. Tämä 

kaksijakoinen ajattelumalli ilmenee tänäkin päivänä sydämeen liitetyissä 

metaforissa. (Mikkeli 2003: 210–211.)   

Heikki Vuorisen mukaan sydän- ja verisuonitautien historiaa on hankalaa 

jäljittää, koska esimerkiksi 1700–1800-luvun lääkärikirjoissa mahdolliset 

sydänperäiset oireet on sijoitettu useiden tautinimikkeiden alle (Vuorinen 2002: 

221). Robert Aronowitz (1998) ja Leon Michaels (2001) ovat lähestyneet 

sepelvaltimotaudin historiaa taudin tunnetuimman oireen, angina pectoris-kivun, 

välityksellä. Michaelsin mukaan sepelvaltimotaudin varhaishistoriaa ja 

olemassaoloa luonnehtii kaksi näkemystä. Toisen näkemyksen mukaan angina 

pectoriksen nähdään vaivanneen ihmisiä jo kauan ennen 1700-luvun loppua mutta 

tautia ei ole osattu tunnistaa. Toisen näkemyksen mukaan sepelvaltimotauti, ja sen 

oire angina pectoris, oli aidosti uusi sairaus, joka liittyi aikakaudella 

tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin muutoksiin. (Michaels 2001: 

1.)  

                                                        
5 EKG:llä tutkitaan sydämen toimintaa. Määrättyihin kohtiin ihon pinnalle laitetut anturit rekisteröivät 
sydämen sähköpotentiaalimuutoksia. Potentiaalimuutoksista piirtyy käyrä, jotka ilmentävät sydämen 
toimintaa tai siinä esiintyviä häiriöitä. (Huovinen 2004: 34.)  
6 Ajatuksensa hän julkaisi kirjassaan On the circulation of blood vuonna 1628, latinaksi Exercitatio 
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, suom. Verenkierrosta: sydämen ja veren 
liikkeet. 
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1700-luvulta alkaen myös taudin tunnetuimman oireen, angina pectoriksen, 

merkitys on ollut neuvottelun alaisena. Angina pectoris ymmärrettiin joko 

potilaan rintakipukokemuksena ilman viitteitä patofysiologiaan tai näkemyksenä, 

jonka mukaan kipu johtuu suurten verisuonien tukkeutumisesta seuraavasta hapen 

puutteesta. (Aronowitz 1998: 17, 85.)  

Angina pectoris 1700–1800-luvuilla 

1700–1800-luvuilla luotiin sepelvaltimotautiin liittyviä nimityksiä, jotka ovat 

vaihtelevasti käytössä nykypäivänäkin. Brittilääkäri William Heberden (1710–

1801) havaitsi potilaiden kärsivän tietyntyyppisestä rintakivusta, jonka hän nimesi 

angina pectoris -kivuksi vuonna 1768. Heberden havaitsi myös, että angina 

pectorista ilmenee useammin miehillä kuin naisilla. 1700-luvulla angina pectoris 

säilyi vielä suhteellisen harvinaisena diagnoosina, eikä sitä systemaattisesti 

käytetty viittamaan johonkin tiettyyn patofysiologiseen tilaan. (Leibowitz 1970: 

83–91; Aronowitz 1998: 86–87.) Leon Michaelsin mukaan tuolta ajalta ei ole 

löydettävissä lähteitä muista maista osoittamassa, että tautitapauksia olisi 

ilmennyt myös Brittein saarten ulkopuolella. Osittain tästä syystä angina 

pectorista pidettiin brittiläisenä sairautena. (Michaels 2001: 25–27.)  

1800-luvulta alkaen keskusteltiin angina pectoris -kivun olemuksesta. 

Pohdinnat koskivat sitä, pitäisikö angina pectorista ajatella tautina, oireena vai 

oirekompleksina. Angina pectoris -kipu luokiteltiin joko sydämen ravinnon 

puutteesta tai epämääräisistä hermoston muutoksista johtuvaksi, eikä kipua kyetty 

aina täsmällisesti liittämään patologiseen häiriötilaan. William Osler (1849–1919) 

selitti angina pectoris -kivun verenkiertojärjestelmän häiriötilaksi sekä kuvaili 

angina pectoriksen ja sosiaalisten tekijöiden välisiä yhteyksiä. Hän havaitsi, että 

vaivaa esiintyi useammin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. (Aronowitz 1998: 87–

89; Michaels 2001: 24.) 

Aikakauden merkittävimmät muutokset sepelvaltimotaudin ymmärtämisessä 

olivat ateroskleroottisten7 muutosten havaitseminen ja todentaminen suonistossa 

sekä tromboosin käsitteen eli verihyytymän aiheuttaman tukoksen esiinnousu. 

(Leibowitz 1970: 104, 107–108.)  

                                                        
7 Ateroskleroosi: rasva-aineenvaihdunnan häiriön seurauksena valtimoita ahtauttava tautiprosessi 
(Kovanen 2000: 351; Huovinen 2004: 17). 
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Sepelvaltimotauti 1900-luvulla 

1900-luku ja erityisesti sen alkupuoli 1930-luvulle asti oli aikaa, jolloin 

sepelvaltimotaudin pääasialliset kliiniset variaatiot nimettiin ja luokiteltiin. 

Diagnoosina yleistyi koronaarinen tromboosi, jolla viitattiin angina pectoris -

tyyppisenä kipuna oireilevaan sepelvaltimotukokseen. Koronaarisen tromboosin 

havaittiin johtavan sydäninfarktiin ja usein kuolemaan. (Aronowitz 1998: 90; 

Michaels 2001: 163.)  

1930-luvulla havaittiin, että koronaarinen tromboosi oli pääasiallinen 

kuolleisuuden aiheuttaja teollistuneissa maissa. Myös itse koronaarisen 

tromboosin käsite oli menestyksekäs luoden selkeästi ymmärrettävän 

mekanistisesti määritellyn mallin tautikokonaisuudesta syy-yhteyksineen. Angina 

pectoriksella ja koronaarisella tromboosilla ymmärrettiin olevan samantyyppisiä 

patofysiologisia muutoksia mutta erilaiset kliiniset seuraamukset. Tromboosia 

pidettiin akuuttina, suonen tukkivana, peruuttamattomaan kudostuhoon johtavana 

kokonaisuutena. Angina pectoris ymmärrettiin puolestaan sydämen suonissa 

tapahtuneiden muutosten kroonisena tilana, joka ei johtanut peruuttamattomaan 

vahinkoon. (Aronowitz 1998: 90–91.)  

Sepelvaltimotauti liitettiin ICD (International Classification of Disease) 

tautiluokitukseen vuonna 1931 (Michaels 2001: 164). Taudin syy-seuraussuhteita 

ryhdyttiin määrittelemään hierarkkisemmin 1950-luvulta alkaen. Verisuonissa 

esiintyviä muutoksia ryhdyttiin pitämään ensisijaisina syinä sairaudelle ja muita 

oireita näille muutoksille alisteisina. 1900-luvulla tehtiin myös havaintoja siitä, 

kuinka osalla ajoittaisista rintakipukohtauksista kärsivistä nämä kiputilat 

ennakoivat myöhempää tromboosia ja jopa kuolemaa. Lisäksi ryhdyttiin 

tarkastelemaan ympäristötekijöiden, riittämättömän vapaa-ajan ja voimakkaiden 

tunnetilojen vaikutusta taudin kehittymisessä. (Aronowitz 1998: 49, 59, 93, 97.) 

Emotionaalisten tekijöiden merkitystä oli käsitelty jo 1800-luvulta alkaen 

(Leibowitz 1970: 163–166), mutta selkeämmin pohdinta tunnetilojen 

vaikutuksesta nousi esiin ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana. 

Tuolloin havaittiin angina pectoris - ja tromboositapausten määrän olevan 

kasvussa. Kasvun syy miellettiin seuraukseksi modernista elämästä, joka 

puolestaan ilmeni tietyissä yksilön ominaisuuksissa, kuten hermostuneisuudessa, 

kireydessä ja tehokkuudessa. Modernin elämän aiheuttaman stressin ymmärrettiin 

ruumiillistuvan sepelvaltimotautitapauksiksi ja taudin yhteys kiireistä elämää 

viettävään ylempään sosiaaliluokkaan näytti ilmeisemmältä. 1900-luvun 
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ensimmäinen puolisko olikin bisnesmiehen taudin aikaa. (Aronowitz 1998: 99; 

Wilkinson 1996: 44.)8  

Ajalle tyypillinen tapa käsitteellistää sairauksien etiologiaa oli erottaa 

toisistaan taudille altistavat ja tautia edistävät tekijät, mikä heijastui myös 

ajatuksiin sepelvaltimotaudista. Aronowitzin mukaan kiinnostus angina 

pectorikselle altistavia tekijöitä kohtaan kasvoi 1900-luvulla, mikä ennakoi 1950-

luvulta alkaen voimakkaammin esiin nousevaa riskitekijälähtöistä ajattelutapaa 

sepelvaltimotautikäsityksessä. (Aronowitz 1998: 98.) 

Riskitekijälähtöinen ajattelutapa 1950-luvulta alkaen 

Riskitekijä tarkoittaa asiaa tai tekijää, joka lisää sairastumisen riskiä. 1900-luvun 

puolivälissä tutkijat kiinnostuivat sepelvaltimotautiin johtavista ja sille altistavista 

tekijöistä. Huomion kohdistuminen riskitekijöihin johtui erityisesti 

epidemiologian tutkimusalan kehittymisestä. Keskeinen kysymys 

riskitekijäkeskustelussa oli se, miksi joku yksilö sairastuu mutta toinen ei. 

(Aronowitz 1998: 113.)  

Yhteisötutkimuksia aiheesta oli tehty jo 1940-luvulla, mutta vuonna 1948 

aloitettua Framingham-tutkimusta pidetään ensimmäisenä laajuudeltaan 

merkittävimpänä sepelvaltimotaudin riskitekijöihin kohdistuvana 

tutkimusohjelmana. Framingham-tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä tekijät 

edeltävät ja edistävät sepelvaltimotaudin puhkeamista. Tutkimuksessa tehty tärkeä 

havainto oli, kuinka joidenkin sepelvaltimotautia edeltävien tekijöiden nähtiin 

liittyvän kasvaneeseen riskiin sairastua sepelvaltimotautiin. 

(http://www.framinghamheartstudy.org/.)  

Aronowitz kirjoittaa, että Framingham-tutkija William Kannelin mukaan 

riskitekijä-käsite esiintyy ensimmäisen kerran Framinghamin tutkijoiden 

raportissa vuonna 19619. Ohjelman myötä ajatukset riskitekijöistä saivat 

näkyvyyttä sekä laajempaa hyväksyntää. Framinghamin merkittävimpänä 

tuloksena voidaan pitää sitä, että sepelvaltimotautia alettiin pitää syiltään 

monitekijäisenä. (Kannel ym. 1961; Aronowitz 1998: 121, 124, 233.) 

                                                        
8 Tämä näkyy myös suomen kielessä sepelvaltimotaudin kansanomaisessa ja jo käytöstä yleisesti 
poistuneesta nimityksesta taudista johtajantautina.  
9 William Rothstein puolestaan kirjoittaa, että riskitekijä on ollut vakuutusyhtiöiden käytössä jo 1900-
luvun alusta lähtien (Rothstein 2003: 2). 
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Riskitekijä-lähestymistapa on ollut menestyksellinen useasta syystä. 

Aronowitz kirjoittaa, että yksi syy menestykseen oli se, että lähestymistapa ei 

osoittanut ideologista kritiikkiä vallitsevia tautiteorioita kohtaan vaan se tuki niitä. 

Lisäksi riskitekijämalli selitti yksilöiden välisessä sairastuvuudessa havaittuja 

eroja. Riskitekijöistä menestyneimpiä ovat olleet ne, jotka ovat helposti 

mitattavissa, kvantifioitavissa, ja joiden on osoitettu osallistuvan patologiseen 

prosessiin. Tällaisia ovat sepelvaltimotaudin kohdalla esimerkiksi verenpaine ja 

korkea kolesteroli. (Aronowitz 1998: 123–125.)  

Riskitekijöihin keskittyminen luonnehtii nykypäivänkin sepelvaltimotauti-

keskustelua. Aronowitzin mukaan riskitekijöitä tarkastellaan myös ikään kuin ne 

olisivat tauteja itsessään. Tämä ilmenee esimerkiksi viittauksissa korkeaan 

verenpaineeseen verenpainetautina. (Aronowitz 2009: 417–442.) 

Kolesterolitasojen liittäminen ruokavalioon, fyysiseen aktiivisuuteen ja muihin 

elämäntavan aspekteihin korosti vahvasti yksilön vastuuta elämäntavoista ja 

sepelvaltimotaudille altistumisesta (Lockyer & Bury 2002: 432).  

Tieto sepelvaltimotaudista ja sille altistavista riskitekijöistä ei ole 

päätepisteessään tai lopullista, vaan uutta tietoa taudista tulee jatkuvasti. 

Nykypäivänä erityisesti sepelvaltimotaudin periytyvyys on tutkimuksen kohteena. 

Riskitekijäkeskustelussa katse on vahvasti ollut suunnattuna yksilöön. 

Riskitekijöihin liittyy paljon epävarmuutta ja ristiriitaisuutta, mikä saattaa 

aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistusta yksilön pohtiessa, kuinka hänen tulisi elää 

hyvää elämää ja oikein. (Aronowitz 1998: 144.)  

Aronowitzin mukaan riskitekijöissä konkretisoituivat tietyt kulttuuriset ja 

lääketieteelliset tarkkuuden ja kvantifikaation ideaalit. Tauti ja siihen 

sairastuminen herättää aina kysymyksen myös siitä, mikä tai kuka on vastuussa 

sairaudesta. Sairautta selittävän viitekehyksen lisäksi riskitekijä-lähestymistavan 

suosiota selittää se, että riskitekijöitä on käytetty osoittamaan vastuu ja syy 

sairaudelle olematta liian eksplisiittinen moraalinen viitekehys. (Aronowitz 1998: 

125–126.)  

Riskitekijät antoivat tieteellistä tukea ajattelutavalle, jossa korostui yksilön 

toiminta, elämänvalinnat sekä vastuu terveydestä ja sairaudesta. Tämä yksilön 

vastuun korostaminen on johtanut sanktioihin ja stigmatisointiin erityisesti 

sellaisten riskitekijöiden kohdalla, joiden katsotaan olevan seurausta 

vapaaehtoisesta toiminnasta, kuten tupakoinnista. (Aronowitz 1998: 138; ks. 

myös Wheatley 2006: 71.) 

Ehkäisyn ja riskitekijöistä tiedottamisen ympärille on muodostunut erilaisia 

yhdistyksiä. Suomessa Sydäntautiyhdistys perustettiin vuonna 1955, kun 
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sydäntautitapausten havaittiin oleva kasvussa sotien jälkeisenä aikana. Nykyiseltä 

nimeltään Suomen Sydänliitto ry. on järjestänyt olemassaolonsa aikana useita 

sydänterveyteen liittyviä kampanjoita. Tällaisesta on esimerkkinä omassa 

tutkimuksessani merkittävä vuonna 2002 alkanut Naisen Sydän -ohjelma, joka 

tarjoaa tietoa naisten valtimotaudeista ja niiden ehkäisystä. 

(http://www.sydanliitto.fi/historia; http://www.naisensydan.fi/.)10 

A-tyyppi 

Meyer Friedman ja Ray H. Rosenman esittelivät vuonna 1974 syntymähetkensä 

jälkeen pitkään vaikuttaneen teorian tyyppi-A persoonallisuudesta, jonka 

katsottiin altistavan sydän- ja verisuonitaudeille ja lisäävän infarktin 

mahdollisuutta. A-tyypin persoonallisuutta luonnehditaan 13 kohdan 

ominaisuuksilla, joita tiivistäen voi kuvailla ilmaisuilla suorituskeskeinen, 

kilpailuhenkinen, kärsimätön, nopeasti elehtivä ja puhuva, työlleen omistautunut 

ja vihamielinen. (Friedman & Rosenman 1976/1974: 61–63).  

Lääkäri ja antropologi Cecil Helman kirjoittaa, että A-tyypin luokitus oli 

länsimainen kulttuurinen syndrooma, joka symboloi aikansa moraalisia huolia. 

Tyyppi-A hypoteesi säilyi suosittuna pitkään. Helmanin mukaan kiireinen ja 

stressaava elämäntapa, joka liitettiin moderniin länsimaiseen yhteiskuntaan, 

yhdistyi A-tyyppiin liitettyihin positiivisiin merkityksiin, kuten varakkuuteen, 

statukseen ja akateemiseen arvostukseen. Näiden positiivisten merkitysten myötä 

sepelvaltimotautiin liitettiin myös kunnian merkityksiä. Kovan työnteon 

seurauksena sydäninfarktiin ja sepelvaltimotautiin sairastuneeseen henkilöön 

liitettiin arvokkuuden merkityksiä. (Helman 1987.)11  

Lesley Lockyer ja Michael Bury kirjoittavat, kuinka A-tyypistä tehtyjen 

tutkimustulosten tulkinta loi kuvaa sepelvaltimotaudista miesten sairautena. 

Tutkimustulosten sukupuolittunut tulkinta vaikutti myöhempien 

sepelvaltimotaudin lääketieteellisten tutkimusten asetelmiin siten, että niissä 

                                                        
10 Antropologi Donald Joralemonin mukaan kansanterveyskampanjat voidaan antropologisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna ymmärtää kulttuurisina vasteina tautiin (Joralemon 2005: 31). 
11 Työn ja sydäninfarktin ja sepelvaltimotaudin yhteys näkyy myös Elämää sepelvaltimotaudin kanssa 
-kirjan kirjoitusaineistossa, jossa piirtyy kuva suomalaisesta miehestä kovana työntekijänä ihan 
viimeiseen asti ja jonka sepelvaltimotauti kaataa. Hoitoonkin lähdetään aivan viime hetkellä. (Haarni 
& Alanko 2005: 41.) Juha Siltala puolestaan kirjoittaa, kuinka huoltoupseeri Lauri sai sydäninfarktin 
pitkäaikaisesta työpaineesta ja oli siitä lähes ylpeä (Siltala 1994: 125).  
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korostui miessukupuoli. Tyyppi-A hypoteesi piirtyi vahvasti sukupuolittuneena 

myös maallikoiden mieliin, mikä saattoi vaikuttaa siihen, miten miehet ja naiset 

näkivät ja kokivat terveytensä. (Lockyer & Bury 2002: 434.)12  

Elianne Riskan mukaan A-tyypin henkilö rakentui lääketieteellistämällä 

perinteistä maskuliinisuutta. Luokittelun suosio hiipui 1980-luvulle tultaessa 

osittain miestutkimuksen myötä, jolloin A-tyyppi diagnoosina joutui voimakkaan 

kritiikin kohteeksi. (Riska 2000; Riska 2006.) 

Iäkkäiden naisten sairaudeksi 

Sepelvaltimotauti tuli edellä käsittelemäni kehityskulun myötä tunnetuksi 

erityisesti keski-ikäisten miesten tappajana. Sepelvaltimotaudin maskuliiniseksi 

mieltämiseen ovat vaikuttaneet taudin ehkäisyyn ja diagnostisten menetelmien 

kehittämiseen liittyvät tutkimukset, joissa keskityttiin pelkästään miehiin. 

McKinlay kirjoittaa, että miesruumiin anatomia ja fysiologia ovat toimineet 

normina lääketieteen teknologian, kuten EKG-laitteen kehittämisessä, josta on 

seurannut vaikeuksia naisten sepelvaltimotaudin toteamisessa (McKinlay 1996: 

18). 

Naisten sepelvaltimotautiin ryhdyttiin kiinnittämään huomiota lääketieteessä 

1970-luvun lopulta alkaen. Tämän jälkeen aiheesta tehtyjen tutkimusten määrä on 

tasaisesti kasvanut. Tutkimuksissa on käsitelty miesten ja naisten välisiä eroja 

sepelvaltimotaudin sairastavuudessa, sairastuvuudessa, oireiden ilmenemisessä ja 

esimerkiksi toimenpiteistä toipumisessa. (Sharp 1994: 27.) 

Naisten sepelvaltimotautiin keskittyvän tutkimuksen ja tietoisuuden kasvusta 

huolimatta maskuliinisuus ainakin jossain määrin ympäröi sepelvaltimotautia, 

mistä seuraa, etteivät naiset välttämättä tunnista sepelvaltimotaudin oireita, 

eivätkä näin ollen reagoi niihin, jolloin hoitoon hakeutuminen saattaa viivästyä. 

Taudin mieltäminen miehiseksi on McKinlayn mukaan sekä maallikko- että 

asiantuntijasektoreiden ongelma. (McKinlay 1996: 18.)  

Naisiin on kohdennettu sydänneuvontaa silloin, kun naisten on katsottu 

voivan vaikuttaa lähipiirinsä kuuluvien miesten terveyteen esimerkiksi 

ruokavalion kautta. Tästä on ollut seurauksena se, että naiset saattavat kokea 

sepelvaltimotautiin liittyvän terveysvalistuksen epäoleellisena, koska eivät katso 

                                                        
12 Davison ym. tutkivat maallikoiden käsityksiä sepelvaltimotaudille alttiista henkilöstä 
koronaarikandidaatista (coronary candidacy). Tutkimuksessa havaittiin, että miesten ymmärrettiin 
olevan suuremmassa vaarassa sairastua sepelvaltimotautiin. (Davison ym. 1991.) 
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sen koskevan heitä. Terveydenhoitoalalla sepelvaltimotaudin sukupuolivinouma 

vaikuttaa myös ennaltaehkäisyn kontekstissa siten, ettei ammattilaisille, ehkä 

tiedostamattaan, tule mieleen opastaa naisia sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ja 

neuvoa heitä tunnistamaan oireita taudin varhaisessa vaiheessa. (Sharp 1994: 26–

27; Wenger 1998: 3.)  

Philip Curry ja Marita O’Brien tutkimuksessaan sydän- ja verisuonitautien 

sekä masennuslääkkeiden mainonnasta Irlannissa havaitsivat lääkemainonnan 

olevan hyvin sukupuolittunutta. Naiset kuvattiin mainoksissa useammin 

masennuslääkkeiden, miehet sydän- ja verisuonilääkkeiden käyttäjinä. Lisäksi 

mainonta vahvisti sukupuoleen liitettyjä stereotypioita vahvasta miesruumiista ja 

heikosta naismielestä. (Curry & O’Brien 2006.) Yhdysvalloissa on tutkittu myös 

lääketehtaiden markkinoinnin ja mainonnan vaikutusta sepelvaltimotautiin 

liittyviin asenteisiin. Sepelvaltimotaudin lääkitystä mainostetaan usein miesten 

avulla, ja mainoksissa esiintyvät usein miessukupuolen edustajat, minkä on 

arveltu vaikuttavan lääkäreiden asenteisiin. (Sharp 1994: 27; Wenger 1998: 3.) 

Nykyisin sepelvaltimotauti on yleisin kuolinsyy molemmilla sukupuolilla. 

Ilmaantuvuushuippu on siirtynyt 1960-luvun keski-ikäisistä miehistä 2000-luvun 

iäkkäisiin naisiin (Niemelä ym. 2009: 740). 
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3 Teoreettismetodologinen kehys 

Tutkimukseni teoreettismetodologisen kehyksen olen muodostanut kognitiiviseen 

antropologiaan ja narratiivitutkimukseen tukeutuen. Kognitiivisessa 

antropologiassa on pohjimmiltaan kysymys kulttuurin ja yksilön ajattelun 

välisestä suhteesta, ja narratiivitutkimuksen ytimessä on tarinallisuus sen monissa 

muodoissa. Molemmat teoriakentät ovat heterogeenisiä, eikä niiden sisällä olla 

täysin yksimielisiä keskeisistä käsitteistä tai metodisista lähestymistavoista. Tässä 

luvussa esittelen tutkimusta varten rakentamaani teoreettismetodologista kehystä.  

3.1 Kognitiivinen antropologia  

Roy D’Andraden mukaan kognitiivisen antropologian tehtävänä on tutkia 

kulttuurista tietoa ja ymmärtää, miten kulttuurinen tieto jäsentyy ihmismielessä ja 

miten ihminen vastaanottaa tietoa, oppii, varastoi tietoa ja hakee sitä uudelleen 

käyttöönsä erilaisissa arkipäivän toiminnoissa (D’Andrade 1995: xiv–1). 

Kognitiivisen antropologian tutkimustehtävänä monissa alalla tehdyissä 

tutkimuksissa on ollut kuvata ja representoida kulttuurista tietoa tavalla, joka 

sopii yhteen sen kanssa, mitä ihmisen kognitiosta ja sen toiminnasta tiedetään 

(Garro 2004: 12). 

Kognitiivisen antropologian kenttä muodostuu psykologian ja 

kulttuuriantropologian oppiaineiden lähestymistavoista.13 Varsinaisen 

kognitiivisen antropologian synty sijoittuu 1950-luvulle niin sanotun 

kognitiivisen vallankumouksen yhteyteen, minkä vaikutus antropologiassa ilmeni 

etnosemantiikan ja etnotieteen sekä uuden etnografian tutkimusalojen 

eriytymisenä. Tutkimuksen kohteena oli erityisesti, miten kieli ja kulttuuri 

jäsentävät havaitsemista ja sosiaalista maailmaa. (Good 1994: 48; D’Andrade 

1995: 1, 14, 21, 245–246.)14 

                                                        
13Muun muassa Floyd Lounsburyn ja antropologi Ward Goodenough’n tutkimukset ja 
komponenttianalyysin kehittäminen rakensivat pohjaa kognitiiviselle antropologialle. Goodenoughin 
määritelmä, jonka mukaan kulttuuri on se ”mitä henkilön täytyy tietää käyttäytyäkseen yhteisön 
jäsenenä yhteisön olettamalla tavalla yhteisön rooleissa” on toiminut motivaationa erityisesti 
varhaisemmassa kognitiivisen antropologian tutkimuksessa. (D’Andrade 1995: 14–15, 21.) 
14 Psykologinen ja kognitiivinen antropologia ovat Robert LeVinen mukaan hiipuneet pikkuhiljaa 
antropologisen tutkimuksen marginaaliin ja jääden ”suurista” sosiaaliteorioista käydyn keskustelujen 
jalkoihin. LeVinen mukaan antropologian tieteenalalla marginaaliin jäämiseen on vaikuttanut osittain 
myös psykologisen antropologian sisäinen kehityskulku. Tutkimuksessa siirryttiin kuvaamaan ja 
tulkitsemaan tutkittavia yhteisöjä selittämisen jäädessä marginaaliin erityisesti kulttuureja 
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Kiinnostuksen kohteena kognitiivisen antropologian tutkimuksissa ovat olleet 

kognition tietyt osat tai kognitiiviset prosessit ja tiedon sisältö. Lähestymistapojen 

ja tutkimusfokuksen vaihtelevuudesta huolimatta kognitiivisen antropologian 

teorianmuodostus on keskittynyt erityisesti kysymykseen siitä, miten kulttuurista 

tietoa jäsennetään. Kulttuurimalliteoriassa kulttuurisen tiedon ajatellaan 

hahmottuvan osin kulttuurisina malleina, jotka ovat osin itsestään selviä 

yhteisöllisesti jaettuja olettamuksia maailmasta ja joilla on merkittävä rooli 

kulttuurin jäsenen maailman ymmärtämisessä ja käyttäytymisessä (Holland & 

Quinn 1992). Kognitiivisen antropologian laadullisempaa tutkimusotetta (esim. 

Quinn 2005) hyödyntäviä aikaisempia tutkimuksia seuraten tässä tutkimuksessa 

painotan kulttuurisen tiedon sisältöä ja kognition sosiaalista luonnetta. Työni 

sijoittuu kognitiivista lähestymistapaa hyödyntävien antropologisisten 

sairaustutkimusten jatkumoon, jossa on usein keskitytty jaettuihin ja 

sisäistettyihin kulttuurisiin tietosisältöihin eli kulttuurimalleihin, jotka heijastavat 

ymmärrystä sairaudesta. (Garro 2004: 12.)  

3.1.1 Kulttuurinen malli 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä kulttuurimalliteorian käsitteitä ovat 

skeema ja kulttuurinen malli. Skeeman käsitteen kehittäjänä pidetään psykologi 

Fredrik C. Bartlettia, jonka mukaan ihmismieli ja muisti toimivat prototyyppisten 

tapahtumien tai representaatioiden välityksellä. (Bartlett 1932.) Skeema on 

objektien ja suhteiden organisoitu viitekehys, raakasapluuna tai kehikko, jota 

täydennetään yksityiskohtaisemmin tiedolla tilanteen mukaan. Tämä joustava 

mielen rakenne syntyy oppimisen ja kokemuksen myötä ja se vaikuttaa ihmisen 

ajatteluun ja toimintaan. Sisäistetyt ajatus–tunne-skeemat välittävät kokemusten 

tulkintaa ja muistojen rakentumista. (Strauss 1992: 3; D’Andrade 1995: 124; 

Strauss & Quinn 1997: 49.) 

Skeema on täten mielen sisäinen representaatio ulkomaailmasta. Yksi sen 

tärkeimmistä tehtävistä on ennustaa ja ennakoida tulevien tapahtumien kehitystä. 

Skeemateorian ydin muodostuu ajatuksesta, että suuri osa tiedon käsittelystä 

ihmismielessä tapahtuu opittujen ja mielen sisäisten rakenteiden välityksellä. 

Nämä rakenteet järjestävät tietoisuuteen tulleen informaation palasia 

                                                                                                                                    
vertailevassa viitekehyksessä. LeVine peräänkuuluttaa selittämisen ja vertailun nostamista uudelleen 
psykologisen antropologian keskiöön. (LeVine 1999: 15, 18.) 
 



 49

kokonaisuuksiksi. Skeemateoria nojaa ajatukseen konnektionistisesta 

mallintamisesta, jossa skeema on eritasoisesti toisiinsa vuorovaikutuksessa 

olevien yksikköjen kokonaisuus. (Strauss & Quinn 1997: 49–54.)15 

Claudia Strauss ja Naomi Quinn ovat hahmotelleet skeemalle ominaisia 

piirteitä. Skeema rakentuu muistiin säilötystä kokemuksesta ja se on 

samankaltaisten, toisiaan seuraavien kokemusten tiettyjen piirteiden 

kumulatiivinen tuotos. Skeemat voivat muuttua, mutta toistuville samankaltaisille 

kokemuksille rakentuvista skeemoista tulee suhteellisen pysyviä. Olemassa 

olevien skeemojen vaikutus uusien kokemusten tulkintaan on suurempi, kuin että 

seuraavat kokemukset muuttaisivat automaattisesti jo olemassa olevia skeemoja. 

Skeemat muodostuvat eksplisiittisten ilmaisujen, kuten sanojen ja vähemmän 

artikuloimattoman, esimerkiksi tunteiden ja muiden ruumiillisempien 

tuntemusten, yhteenkietoutumana. Skeemoista tulee jaettuja ja kulttuurisia, kun 

samantyyppisiä kokemuksia jaetaan toisten kanssa esimerkiksi kertomuksin.16 

(Strauss & Quinn 1997: 49–54; ks. myös Quinn 2005: 38.)  

Kulttuurinen malli on Roy D’Andraden määritelmän mukaan kulttuurisen 

ryhmän intersubjektiivisesti jakama kognitiivinen skeema ja tällaisena se edustaa 

vaihtelevasti jaettua ymmärrystä jostakin asiasta (D’Andrade 1990: 809).17 

Kulttuuriset mallit ympäröivät henkilökohtaisia skeemoja, mentaalisia malleja ja 

teorioita ja ne toimivat resursseina, joita yksilöt hyödyntävät kognitiivisissa 

prosesseissa, kuten omaelämäkerrallisessa muistelussa. Tutkimuksen tuloksena 
                                                        
15  Konnektionismi on informaation käsittelyn teoria, jossa skeema ymmärretään yksinkertaisempien 
yksiköiden toisiinsa liittyvänä verkostona, jolla on emergenttejä ominaisuuksia. Toiston myötä tietyt 
yksiköiden väliset yhteydet vahvistuvat, millä voi selittää skeeman vakiintuneisuutta. Toisaalta 
verkosto on elävä ja kokemuksen myötä verkostossa syntyy uusia yhteyksiä yksiköiden välille. Tällä 
on puolestaan mahdollista selittää skeemoissa ja malleissa tapahtuvaa muutosta. (Strauss & Quinn 
1997: 50–54.) 
16 Antropologi Bradd Shore määrittelee kulttuurisen mallin Roy D’Dandradeen nojaten tietyn 
kulttuurisen ryhmän intersubjektiivisesti jakamaksi kognitiiviseksi skeemaksi mutta pitää tätä liian 
ylimalkaisena ja väljänä. Hän onkin määritellyt eritasoisia ja tyyppisiä malleja, joita ihmiset käyttävät 
hyväksi ajattelussa. Shore väittää, että ihmisen mieli on malligeneraattori ja mielen mallit ovat 
merkityksen luomisen strategia. Mallit voidaan jakaa useaan kategoriaan, joista tärkeimpiä ovat 
henkilökohtaiset ja konventionaaliset mallit. Konventionaalinen malli on sosiaalisesti jaettu ja 
vakiintunut mallikategoria, jota vasten uutta kokemusta jäsennetään ja tulkitaan.  Konventionaalisiin 
malleihin liittyy olennaisesti sosiaalinen palautemekanismi, jossa tärkeää on esimerkiksi se, missä 
tilanteessa jokin malli ilmaistaan ja osallistutaan. Tärkeää on huomata, että konventionaaliset mallit 
voivat olla ristiriidassa henkilökohtaisten mallien kanssa. (Shore 1996: 46–50.)  
17 Mallinäkökulmasta on tutkittu useita sairauksia, kuten ripulitauteja (Weiss 1988), leukakipua 
(TMB) (Garro 1986; 1994) rintasyöpää (Mathews 2000; Coreil, Wilke & Pintado 2004), 
sydäninfarktin kausaliteettimalleja (Lynch & Medin 2006), diabetestä (Daniulaityte 2004), korkeaa 
verenpainetta (Dressler & Bindon 2000; Dressler, Bindon & Neggers 1998).  
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syntynyt kulttuurinen malli edustaa tutkijan aineistosta esiin tulkitsemia 

yhteisöperäisiä kognitiivisia resursseja, joita yksilö voi hyödyntää 

henkilökohtaisen kokemuksen jäsentämisessä.18 (Quinn & Holland 1987; Garro 

2000a, 2000b; Ross 2004: 47; D’Andrade 1995: 125.)  

Kulttuuristen mallien lähteet ovat esimerkiksi tiedotusvälineissä, 

kirjallisuudessa, ystävien välisissä keskusteluissa ja lääketieteen 

sairausselityksissä. Mallit tarjoutuvat ja niitä myös tarjotaan ihmiselle eri 

tilanteissa. Ihminen tiedostamattomasti ja tietoisesti valitsee, mitä kulttuurisia 

resursseja hän käyttää hyväksi tilanteensa ymmärtämisessä. Mallien lisäksi 

sairauskertomuksissa voi heijastua ympäröivässä kulttuurissa ilmeneviä 

mallitarinoita. Mallitarinan käsitteellä tarkoitetaan tässä Vilma Hännistä 

mukaillen niitä tarinoita, joiden kautta kulttuurissa tai yhteisössä yleisesti 

hahmotetaan jotakin tilannetta ja joiden mukaan kunkin tähän tilanteeseen 

joutuvan voidaan olettaa ajattelevan ja toimivan. Kulttuuriset mallit ja mallitarinat 

osaltaan muuttavat esimerkiksi sairastumisen aikaansaamaa sirpaleisuutta 

elämässä hallittavammaksi. Tämän lisäksi ne voivat avata uusia näkökulmia 

elämään. (Hänninen & Valkonen 1998: 4–5; Hänninen 1996; 1999.) Claudine 

Herzlichin mukaan sairauksiin liittyykin usein normatiivisia mallitarinoita, jotka 

voivat olla rajoittavia tai vapauttavia tai jotain siltä väliltä (Herzlich 1974).19  

Kulttuuristen mallien tutkimus on mahdollista jakaa karkeasti kahteen 

ryhmään. Osassa tutkimusta on kiinnostuttu rekonstruoimaan miten kulttuurinen 

malli on rakentunut ja jäsentynyt esimerkiksi puheessa. Osassa tutkimusta 

ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on ollut puolestaan kulttuurimallien 

kuvaaminen ja kulttuuristen merkitysten tulkinta, joiden ymmärretään 

muodostavan tärkeän kontekstin ihmisten tulkinnalle elämästä ja siihen liittyvistä 

tapahtumista. (Quinn 2005: 6.) Tämä tutkimus sijoittuu näistä jälkimmäiseen 

suuntaukseen.20 

                                                        
18 Ks. Norbert Rossin kritiikki käsitteen selitysvoiman menetyksestä (Ross 2004:10; myös Kamppinen 
1994). 
19 Erilaiset kulttuuriset mallit muodostuvat osaksi sairastuneen henkilökohtaisia skeemoja 
internalisaation kautta. (Strauss & Quinn 1997; Throop 2003: 110.) Tutkimuksissa on korostunut 
subjektiivisten kokemusten ja kulttuuristen resurssien ilmaisemisen vuorovaikutus ja nyanssit, jossa 
tietoisuus nähdään yhdistyvien ajattelutapojen, rinnakkaisten tai ristiriitaisten ajatusten, tunteiden ja 
motivaation rekistereinä.  (D’Andrade & Strauss 1992; Shore 1991, 1996.) 
20 Kulttuurimallin käsite sivuaa läheisesti erityisesti Charlotte Linden kehittämän selittävän systeemin 
sekä Adrian Furnhamin sosiaalipsykologian alalla hahmotteleman maallikkoteorian käsitteitä sekä 
näiden teorioiden sisältämiä ajatusrakennelmia (Linde 1987; Furnham 1988).  
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Sairauksien malleja on antropologiassa tutkittu jo pitkään. Arthur Kleinman 

on 1970-luvun puolivälistä alkaen kehittänyt sairauden selittävän mallin käsitettä 

(explanatory model, EM), joka koostuu tiettyä sairausepisodia koskevista 

ajatuksista. Selittävän mallin välityksellä sairastunut pyrkii vastaamaan viiteen 

asiakokonaisuuteen, jotka ovat sairauden etiologia, oireiden laatu ja 

alkamisajankohta, patofysiologia, sairauden kulku ja ajatukset sairauden 

vakavuudesta ja laadusta, kuten kroonisuudesta, sekä sairauden hoidosta. 

Kleinman kehitti mallin kuvaamaan potilaan ja häntä hoitavan, esimerkiksi 

lääkärin, eroja sairausselityksissä. Mallit toimivat ennemmin käytännön 

toiminnan oikeuttajina esimerkiksi hoitoon hakeutumisessa kuin oletuksina siitä, 

kuinka asiat todellisuudessa ovat. (Kleinman ym. 1978; Kleinman 1980: 104–

118.) Mallin käsitettä on kritisoitu sen yksilökeskeisestä ja jäykästä 

lähestymistavasta. Ihmisten on havaittu käyttävän selittävien mallien lisäksi myös 

muun tyyppisiä tietorakenteita sairautta, oireita ja sairauskokemusta kehystäessä 

ja konstruoidessa sairautta. 

Allan Young kirjoittaa tutkimuksessaan etiopialaisten potilaiden 

sairauskertomuksista, että ihmiset käyttävät useita erityyppisiä kognitiivisia 

malleja sairautta jäsentäessään. Youngin mukaan explanatory model -tyyppinen 

lähestymistapa muun muassa pakottaa kompleksiset, ristiriitoja sisältävät 

sairauskokemukset virheellisesti koherenteiksi. Sisäiset ristiriidat, joita 

kertomuksissa ilmenee, johtuvat Youngin mukaan erityyppisten järkeilytapojen 

toiminnasta. Tämän vuoksi pelkästään selittäviin malleihin keskittyminen 

tutkimuksessa jättää huomiotta muut järkeilyn muodot, jotka myös muokkaavat 

sairastuneiden käsityksiä sairaudesta. Young ehdottikin että kulttuurimallit 

koostuvat 1) selittävistä malleista (explanatory models), joihin sisältyy kausaalisia 

selityksiä ja patofysiologian prosessien tai spesifien mekanismien tuntemusta, 2) 

prototyypeistä, jotka ovat keskeisiä kuvia, mielikuvia ja esimerkkejä, jotka 

juontuvat henkilökohtaisesta kokemuksesta, perheestä, ystäviltä, 

tiedotusvälineistä ja populaarikulttuurista, ja joita käytetään järkeillessä 

analogisesti omaa tilaa, sekä 3) implisiittisistä malleista ja menettelytapoihin 

liittyvästä tiedosta, joita voi olla vaikeaa artikuloida, koska ne ovat uppoutuneina 

kehon toimintoihin ja tapoihin kokea murhetta ja kärsimystä. (Young 1982b: 68–

69; Stern & Kirmayer 2004: 130–142; ks. myös Ross 2004.) 

Tässä tutkimuksessa yhdistän kulttuurisen mallin ja selittävän mallin käsitteet 

kulttuurisen selitysmallin käsitteeksi. Tämän myötä sepelvaltimotaudin 

kulttuurisen mallin tarkastelu rajautuu käsittelemään ensisijaisesti 

sepelvaltimotautiin liitettyjä sairausselityksiä. Toisaalta yhdistäminen korostaa 
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sairausselitysten jaettuja ulottuvuuksia, kuitenkin siten, että yksilöiden väliset erot 

tulevat huomioiduksi. Työni lopussa hahmottelemillani sepelvaltimosairauden 

kulttuurisilla selitysmalleilla on tässä tutkimuksessa kaksoisstatus. Ne toimivat 

ensisijaisesti tutkimushavaintojani kokoavana käsitteenä, mutta uskon, että niillä 

on haasteltavieni mielissä myös mentaalinen ulottuvuus.  

3.1.2 Omaelämäkerrallinen muisti ja muistelu 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävä kognitiivinen toiminto on muistelu, joka 

on sidoksissa narratiivin muodostumiseen ja siihen, millä tavalla kulttuurisia 

malleja käytetään hyväksi sairautta selitettäessä (Plummer 1995: 40).  

Ihmismuistia on jaoteltu osiin (esim. Schacter 1997), joista tässä 

tutkimuksessa tärkein on niin sanottu omaelämäkerrallinen muisti. 

Omaelämäkerralliseen muistiin rakentuu ja tallentuu muistoja elämään liittyvistä 

kokemuksista ja hetkistä. Omaelämäkerrallisen muistin määrittelen Garroa 

mukaillen yksilöiden kapasiteetiksi muistaa elämänsä ”the capacity of individuals 

to recollect their lives”. (Garro 2000b: 70; ks. myös Conway 1990; Ross 1991; 

Baddeley 1992; Rubin 1996; Garro 2001.)  

Linda Garro kirjoittaa, että muistaminen prosessina, muisteluna, on aktiivinen 

ja rekonstruktiivinen toiminto. Se, mitä kullakin hetkellä muistetaan, on 

riippuvainen tämänhetkisen tietämyksen ja menneen ajan tapahtumien välisestä 

vuorovaikutuksesta. Kokemuksista kerrottaessa menneen ajan tapahtumat 

rekonstruoidaan tavalla, joka sopii yhteen tämänhetkisen ymmärryksen kanssa. 

Nykyhetken tilannetta selitetään viittaamalla rekonstruoituun menneeseen ja 

nykyhetkeä sekä menneisyyttä käytetään puolestaan hyväksi luotaessa 

tulevaisuudenodotuksia. Garro kirjoittaa, kuinka vasteena hajottavalle elämän 

tapahtumalle, kuten sairastumiselle, menneen rekonstruoiminen ja sairaudesta 

selviäminen nykyhetkessä ja tulevaisuudessa kietoutuvat yhteen kertomuksissa. 

Muistoja muistellaan ja puetaan sanoiksi kertomusten muotoon. Kertomuksilla on 

merkittävä rooli muistetun menneisyyden kommunikoinnissa ja ne auttavat 

tekemään menneisyydestä järkevän nykyisyyden perspektiivistä tarkasteltuna. 

Kertomuksissa ilmenee tapahtumien ja tapahtumien tilojen välinen yhteys. 

Muistelu tapahtuu erilaisten kulttuuristen resurssien, kuten kulttuuristen mallien, 

avulla suhteuttamalla kulttuurissa olemassa oleva selittävä viitekehys 

henkilökohtaiseen kokemukseen ja elämänhistoriaan. Tämä prosessi on luova, 

minkä vuoksi malleissa voi esiintyä huomattavaa vaihtelua ja joustavuutta 
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henkilöiden välillä sen suhteen, miten ja millä tavalla malleja muistelussa 

hyödynnetään. (Garro 2000b:70–73.) 

3.2 Narratiivitutkimus 

Narratiivitutkimuksen lähtökohdat sijoittuvat kirjallisuudentutkimukseen (Elliot 

2005: 3), josta se on levinnyt useille tieteenaloille. Yhtenäistä käsitystä siitä, mitä 

narratiivitutkimus on tai mitä sen keskeisimmällä käsitteellä, narratiivilla, 

täsmällisesti tarkoitetaan ei ole, vaan määritelmät vaihtelevat tieteenalasta ja 

tutkimusnäkökulmasta riippuen (Riessman 1993: 17; Hänninen 1999: 19; esim. 

Vuokila-Oikkonen 2001; Elliot 2005: 7). Tässä väitöskirjassa narratiivitutkimus 

toimii väljänä viitekehyksenä, jonka ytimessä on ymmärrys kertomuksista 

kokemusten ja merkitysten välittäjinä ja tuottajina (Heikkinen 2001: 129). 

Narratiivitutkimukseen tukeutumalla pyrin tavoittamaan syvemmin sairauden 

kokemuksellista ulottuvuutta, johon kognitiivisen antropologian 

kulttuurimalliteoria ei mielestäni tarjoa riittäviä välineitä.  

Narratiivitutkijoiden Jean D. Clandininin ja Michael F. Connellyn mukaan 

narratiivitutkimus on kokemuksen tutkimista kertomuksena ja tapa ajatella 

kokemusta (Clandinin & Connelly 2000: 18–19). Narratiivinen kokemuksen 

tutkimus perustuu näkemykseen, jonka mukaan ihmiset muokkaavat kokemusta ja 

elämää muille kerrottujen ja muilta kuultujen juonellisten kertomusten 

välityksellä. Ihmiset tulkitsevat ja rekonstruoivat menneisyyttään kerrottujen ja 

kuultujen tarinoiden avulla ja ehdoilla. (Hinchman & Hinchman 1997: 1.) 

Clandinin ja Connelly kirjoittavat, että avaintermejä narratiivitutkimuksessa 

ovat aika, tila ja suhde, jotka muodostavat kolmiulotteisen narratiivitutkimuksen 

tilan. Tutkimuksen kohteena on kokemuksen tarkastelun suuntaaminen kokijaa 

kohti, mikä on konkreettisina tutkimustehtävinä tarkoittanut yksilön sisäisen tilan, 

tunteiden, toiveiden, esteettisten reaktioiden ja moraalisen asemoitumisen 

tarkastelua. Kokemuksen sijoittuminen johonkin tiettyyn aikaan, paikkaan ja 

ihmissuhteisiin puolestaan puoltaa narratiivin ulkoisten kulttuuriin, ympäristöön 

ja olemassaoloon liittyvien kysymysten tarkastelua. Ajallisuus ilmenee sekä 

yksilön sisäisessä että ulkoisessa maailmassa. Tarkastelun kohteeksi ei riitä yksi 

hetki tai tapahtuma vaan kohteena ovat toisiinsa liittyvät tapahtumaa edeltävä ja 

sitä seuraava tulevaisuuden maailma. (Clandinin & Connelly 2000: 49–51.)  

Narratiivilla on tieteenalasta ja tutkimusorientaatiosta riippuen viitattu 

esimerkiksi kaunokirjallisiin teksteihin, kerrottuihin suullisiin tarinoihin tai 

ajattelun muotoon. Narratiivilla on kuitenkin joitakin jaettuja ja tyypillisiä 
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piirteitä ja ominaisuuksia, jotka sosiaalipsykologi Vilma Hänninen on koonnut 

yhteen. Hänen mukaansa narratiiville keskeisimpiä ominaisuuksia ovat ajallisuus, 

joka ilmenee merkitysten rajaamina kokonaisuuksina, dramaattisuus, joka 

puolestaan ilmenee moraalisina ja emotionaalisina jännitteinä kertomuksissa, ja 

juonellisuus, joka kytkee tapahtumat toisiinsa. Näiden lisäksi narratiivi on 

valikoiva, jolloin vain juonen kulun kannalta merkitykselliset seikat nousevat 

esille. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi narratiivia luonnehtii 

kontekstuaalisuus ja ainutkertaisuus, jotka viittaavat narratiivin paikka- ja 

aikasidonnaisuuden merkittävyyteen. Näiden lisäksi narratiivi on kuitenkin aina 

yleinen siten että se kertoo jotain jaetusta yleisinhimillisestä kokemuksesta. 

(Hänninen 1999: 19, 126–127.)  

Tässä tutkimuksessa narratiivi on Hännistä mukaillen narratiiviseen 

ajatteluun perustuva, prosessuaalinen ja juonellinen mielen sisäinen tajunnallinen 

merkitysten muodostelma, joka saa ilmaisunsa kertomuksessa (Hänninen 1999: 

127)21.  

Linda Garro ja Cheryl Mattingly kirjoittavat, kuinka narratiivi on ihmiselle 

tyypillinen tapa konstruoida merkityksiä kokemuksille. Kertomis- ja 

tulkintaprosessin aikana narratiivi liikkuu sekä kertojan että hänen yleisönsä 

sisäisessä maailmassa sekä ulkoisen maailman havaittavien toimintojen ja 

tapahtumien tilojen välillä. Narratiivin luominen on samaan aikaan aktiivinen ja 

konstruktiivinen prosessi, johon vaikuttavat sekä henkilökohtaiset että kulttuuriset 

tekijät. Tarinat yleensäkin tarjoavat välineen oppia ja ymmärtää toisia tarjoamalla 

ikkunan sellaisen tarkasteluun, mitä itse ei välttämättä ole kokenut. Tutkija 

liikkuukin tarinamaailman ja maailman, jossa tarina kerrotaan, välillä. (Garro & 

Mattingly 2000: 1–2.) 

Kertomusten merkitys korostuu elämänmuutosten yhteydessä, jolloin muutos 

aiheuttaa murroksen elämänkulussa. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi 

vakava sairastuminen ja työpaikan menetys. Narratiivitutkimuksessa on havaittu, 

kuinka tarinallisuuden merkitys korostuu elämän vaatiessa uudelleen jäsentämistä 

kohdatun tapahtuman edessä. (Hänninen & Polso 1991: 12–13; Hänninen 1999: 

73.) 

Kielen merkitys korostuu, kun kokemuksia muokataan jaettavaan muotoon, 

kuten suullisiksi tai kirjallisiksi ilmaisuiksi, kertomuksiksi. (Lieblich ym. 1988). 

                                                        
21  Hänninen käyttää termejä tarinallinen ja narratiivinen synonyymeinä, mutta puoltaa tarinallisuutta 
sen suomenkielisyyden vuoksi (Hänninen 1999: 15; ks. myös Riessman 2008: 7 ’story’ ja ’narrative’ 
synonyymeinä). 
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Kertomus on narratiivin kielellinen ilmaisu, joka on syntynyt tilanteessa, jossa 

kertoja tulkitsee tapahtunutta ja kertoo tarinansa kuulijalle. Kun kokemusta 

ilmaistaan kertomuksen muodossa, kertojan täytyy päättää, mistä kokemus alkaa 

ja päättyy, toisin sanoen leikata pala alati jatkuvasta elämän virrasta. Tämä 

valikoivuus ei kuitenkaan ole pelkästään kertojasta riippuvaista, vaan 

kerrontatilannetta ohjaavat kuulijoiden odotukset ja kerronnan säännöt. Nämä 

puolestaan vaikuttavat tapaan, jolla esimerkiksi sairastumiskokemuksista 

kerrotaan. Kerronta auttaa kertojaa jäsentämään ja muokkaamaan kokemustaan 

sekä tulkitsemaan uudelleen elämäntilannettaan. Kertomus sisältää kuvausta jo 

toteutuneista tapahtumista, ja sille luontainen aikamuoto on imperfekti. (Bruner 

1986: 7; Hänninen & Valkonen 1998: 4; Hänninen 1999: 22; Hyvärinen 2007.)22  

Kertomuksen käsitteeseen viittaan edellä käsittelemälläni tavalla: kertomus 

on haastattelutilanteessa syntynyt narratiivin ilmaisu. Tässä tutkimuksessa 

kertomus saa vielä tarkemman määritelmän sairauskertomuksena. Tällä tarkoitan 

haastateltavan tulkintaa sepelvaltimotautikokemuksesta kertomuksen muodossa.23 

3.2.1 Arkiajattelun narratiivinen luonne 

Jerome Bruner on monella tapaa merkittävä psykologi antropologeille (ks. Shore 

1997). Bruner on tarkastellut muun muassa narratiivin ja kasvatuksen välistä 

suhdetta, joka pohjautuu hänen käsitykseensä ajattelun narratiivisesta luonteesta. 

Bruner tulkitsee ihmismielen jakautuvan ajattelun tavoissaan kahteen: 

narratiiviseen ja paradigmaattiseen tai loogis-tieteelliseen, joilla molemmilla 

jäsennetään ja merkityksellistetään inhimillistä kokemusta. Näitä molempia 

käytetään hyväksi myös ongelmanratkaisutilanteissa mutta eri tavoin 

asiayhteyksistä riippuen. (Bruner 1986: 11–14; Bruner 1996: 39.) 

Narratiivisen ajattelun avulla selitetään yksittäistapahtumia ja tapahtumien 

välisiä suhteita, jotka ovat todentuntuisia, eivät totta universaalin totuuden 

merkityksessä (Bruner 1985: 98–99; Bruner 1986: 11). Narratiivinen ajattelu 

hallitsee ihmisten arkista ajattelua, ja siinä liikutaan inhimillisten kokemusten, 

uskomusten ja aikomusten keskellä. Tällaisena ajattelu sisältää aina ristiriitoja ja 
                                                        
22 Hinchman ja Hinchman kirjoittavat: Narratives (stories) in the human sciences should be defined 
provisionally as discourses with a clear sequential order that connect events in a meaningful way for a 
definite audience and thus offer insights about the world and/or people's experiences of it. (1997: xvi) 
23 Lars-Christer Hydén on tehnyt sairauskertomuksia (illness narrative) käsittelevän kolmijaon, jossa 
sairauden ja kertomuksen suhde ymmärretään hieman eri tavoin. Nämä ovat a) sairaus kertomuksena 
b) kertomus sairaudesta c) kertomus sairautena (Hydén 1997). 



 56

epäjohdonmukaisuuksia. Ajattelun tuotteena puolestaan syntyy kertomuksia, jotka 

ovat esimerkiksi kansankäsitysten tutkimuksessa keskeisintä konkreettista 

tutkimusaineistoa. (Bruner 1990: 35.)  

Narratiivin ymmärtäminen brunerilaisittain ajattelun muodoksi tarkoittaa 

tässä tutkimuksessa sitä, että osa sairauden kokemuksesta jäsentyy kerrottavaan 

muotoon narratiivisen ajatteluprosessin myötä. Narratiivisen ajattelun välityksellä 

elämän epätavanomaisuuksista, kuten vakavasta sairastumisesta, tehdään 

ymmärrettävämpiä. Kokemus jäsentyy ja todellisuus saa tunnistettavia rakenteita. 

Narratiivisen ajattelun myötä luodaan järjestystä inhimillisen kokemuksen 

kaaokseen. (Bruner 1990: 47–50.) 

David Herman kirjoittaa, että narratiivinen muoto vahvistaa ihmisen 

kognitiivisia kykyjä, kuten muistamista, tilan havaitsemista, ajallista järkeilyä ja 

ongelmanratkaisua, sekä mahdollistaa tilallisen ja ajallisen informaation 

kietoutumisen yhteen. Näin ollen narratiiviin niveltyvä kokemuksellinen tieto on 

erilaista sääntöpohjaiseen tietoon verrattuna.24 Narratiivi on perusresurssi 

kokemuksen virran jäsentämisessä prototyyppisiin tilanteisiin, ja se tarjoaa 

kognitiivisen ja kommunikatiivisen sapluunan, jota käytetään hyväksi 

solmittaessa suhteita uusien elämässä kohdattujen tilanteiden ja jo tapahtuneiden, 

kohdattujen tilanteiden välillä. Tilanteesta kertomisen tarve ja itse tapahtuman 

kerrottavuus kasvaa suorassa suhteessa tilanteen epätavallisuuden kanssa. 

Tapahtuman tavanomaisuus tai rutiinimainen luonne eivät välttämättä johda 

narratiivin syntymiseen ja tapahtumasta kertomiseen. (Herman 2001: 12–13, 15–

17.)  

3.2.2 Kokemus, ajallisuus ja moraali  

Tässä luvussa käsittelen tarkemmin muutamia aiemmin sivuamiani narratiivin ja 

kertomuksen lähtökohtia ja ominaisuuksia. Nämä ovat kokemus, ajallisuus ja 

moraali. Antropologisessa kokemuksen tutkimuksessa keskiössä on kokemuksen 

ja kulttuurin välinen suhde eli se, miten kulttuuriset muodot näkyvät tai 

                                                        
24 Brunerin mukaan paradigmaattisen ajattelun avulla selitetään esimerkiksi fysikaalisen maailman 
havaintoja (Bruner 1996: 39.) David Herman antaa esimerkin narratiivisen ja paradigmaattisen 
ajattelun erilaisuuksista: järvi jäätyi Indianassa joulukuussa 1995 kuuden kylmän päivän jälkeen, mikä 
kuvaa narratiiviista ajattelua. Sen sijaan tieteellinen ja lakiperustaiset selitykset kuvailisivat tilannetta: 
vesi jäätyy 0 celsiusasteessa. Narratiivinen ajattelu on vahvasti kontekstisidonnaista, ja sen vuoksi se 
on merkityksellinen paikantuneen kognition teoretisoinnille. (Herman 2001: 18–19.) 
 



 57

artikuloituvat eletyssä kokemuksessa (Throop 2005: 500). Kokemuksen ja 

kulttuurin välistä suhdetta on lähestytty hyvin eri tavoin sekä teoreettisesti että 

menetelmällisesti (Good 1994; Jackson 1996; Desjarlais 1997; Csordas 2002; 

Crapanzano 2004).  

Arthur ja Joan Kleinman määrittelevät kokemuksen kulttuuristen 

kategorioiden, sosiaalisten rakenteiden ja psykofysiologisten prosessien 

vuorovaikutuksen tuloksena syntyneeksi kokonaisuudeksi. Tässä määritelmässä 

korostuu kokemuksen yksilöiden välinen ja sosiaalinen luonne. Kokemus ei ole 

ainoastaan yksilökohtainen kokemus, vaan se muovautuu ensimmäisestä hetkestä 

lähtien sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Kleinman & Kleinman 1991: 277.) 

Fenomenologisesti orientoituneessa antropologisessa25 kokemuksen 

tutkimuksessa kokemus on jaettu kahteen modaliteettiin: pre-objektiiviseen ja 

objektiiviseen kokemuksen muotoihin (Csordas 1990: 8–10). Antropologi Jason 

Throop kirjoittaa, kuinka fenomenologisesti suuntautuneessa antropologiassa pre-

objektiivinen kokemus on määritelty ennen tietoista reflektointia, artikulointia, 

kategorisointia tai käsitteellistämistä olemassa olevaksi kokemuksen muodoksi. 

Objektiivinen kokemus sen sijaan on reflektoitu, artikuloitu, käsitteellisesti 

välittynyt ja kategorisesti rakentunut kokemuksen muoto. Pre-objektiivinen 

kokemuksen muodon tutkimus on esittänyt suuria haasteita esimerkiksi teorioille 

kulttuurista ja ihmisen tietoisuudesta, jotka ovat usein pohjautuneet 

propositionaaliseen, älyllistettyyn ja reflektoituun eletyn kokemuksen erittelyyn. 

(Throop 2005: 501.) Thomas Csordas kirjoittaa Maurice Merleau-Pontyyn 

viitaten, että eletyn kokemuksen voi ymmärtää alkavan aistimuksellisesti 

objekteista eli käsitteistä sekä reflektoinnista vapaana ja päätyvän objekteihin eli 

reflektoituihin, käsitteellistettyihin kokemuksiin. (Csordas 1990: 8–9).  

Tämän tutkimuksen kohteena ovat pääsääntöisesti objektiivisen kokemuksen 

narratiiviset representaatiot, jolloin kokemusten voidaan ajatella olevan 

kertomalla kesytettyjä. Sairastaminen on saattanut kestää ajallisesti kauan, ja 

haastatteluissa kerrotaan ja kuvataan tapahtumia, jotka on todennäköisimmin 

kerrottu useasti aiemminkin jollekin toiselle henkilölle. Kuvatut kokemukset ovat 

siis jo kulttuurissa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muokkautuneita ennen 
                                                        
25 Fenomenologiaa on pidetty kokemuksen tutkimisen tieteenä, jossa tavoitteena on kuvata ihmisen 
tietoisuutta eletyssä välittömyydessä ennen teoreettista kehittelyä tai käsitteellistä systematisointia. 
Antropologi Michael Jackson kirjoittaa Paul Ricoeuriin nojaten, kuinka fenomenologia on ”an 
investigation into the structures of experience which precede connected expression in language” 
(Jackson 1996: 2).  
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kuin ne päätyivät nauhalle tallennettaviksi haastattelutilanteessa. Kuitenkin, 

pohdin mahdollisuutta tarkastella pre-objektiivisen kokemuksen narratiivisen 

representaation ilmenemismuotoja. Mahdollisuuden näiden kahden 

kokemusmodaliteetin välisen huojunnan tarkasteluun antaa erityisesti sairauden 

alkuvaiheisiin liittyvä kokemuskerronta. Kokemuksen akuuttivaiheen ja ajallisesti 

kesytetyn ja kerrotun kokemuksen välistä problematiikkaa sivuan yhden 

haastateltavan, Pirkon, kertomuksen avulla. Tarkastelen kokemuksen muutosta 

ensimmäisen ja toisen haastattelukerran välillä.  

Kokemusta siis ilmaistaan kertomuksissa, mutta näiden kahden välinen suhde 

ei ole yksiselitteinen. Kertomuksissa henkilökohtainen kokemus on rajattu, 

kehystetty ja ilmaistu; kertojan on täytynyt päättää mistä kokemus alkaa, mihin se 

päättyy ja leikata irti pala alati jatkuvasta kokemuksen virrasta. Edward Bruner 

kirjoittaa William Diltheyn ajatuksiin nojaten, että kokemuksen ja sen ilmaisun 

suhde on samaan aikaan sekä dialoginen että dialektinen. Kokemus jäsentää 

ilmaisuja, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyntyyppisestä kokemuksesta 

kerrotaan tietyllä tavalla, mikä puolestaan luo pohjaa ja mahdollistaa toisten 

ihmisten ja heidän ilmaisujensa ymmärtämisen. Samaan aikaan ilmaisu 

puolestaan jäsentää kokemusta ja jokainen kertomishetki muokkaa alkuperäistä 

kokemusta. Kulttuuri tarjoaa kertomishetkellä yhden sapluunan, jonka kautta 

kokemusta tulkitaan. Hänninen kirjoittaa, kuinka kulttuurisesta tarinavarannosta 

löytyy erilaisia mallitarinoita, jotka tarjoavat raamit jäsentää sairauden 

kokemusta. Näihin raameihin liittyy usein ajatuksia vastuusta ja sairauden syistä 

sekä elämän suunnasta, johon sairastuneen tulee pyrkiä. (Bruner 1986: 5–6; 

Hänninen 1999: 21, 50–52, 153.) 

Ajallisuus on eräs merkittävä sairauskokemuksen ja -kertomuksen ulottuvuus. 

Krooninen sairaus, kuten sepelvaltimotauti, voi kestää ja aiheuttaa kärsimystä 

vuosien ajan. Jane Elliot kirjoittaa kertomusten nojaavan aikakäsitykseen, jossa 

aika ymmärretään unilineaarisesti eteneväksi. Aika liikkuu suunnassa 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus (Elliot 2005: 7). Clandinin ja Connelly 

nojaavat antropologi Clifford Geertziin pohdinnoissaan ajallisuuden 

huomioimisesta elämässä tapahtuvien muutosprosessien tutkimuksessa. 

Ajallisuuden huomioimisessa tulisi tunnustaa kaksi tasoa: yksilön ja yhteisön 

ajallisuus sekä ajassa tapahtuvat muutokset. Geertzin mukaan on mahdotonta 

tarkastella yhtä tapahtumaa tai yhtä ajankohtaa näkemättä tapahtumaa osana 

kokonaisuutta. Yksilön kokemusta luonnehtii ajallisuus, mutta myös kollektiiviset 

kokemukset ovat ajallisia ja kulttuuri ajassa muuttuva. Nämä ovat yhteydessä 

toisiinsa. Antropologisen tutkimuksen kohteina olevat ihmiset kokevat joka päivä 
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asioita, jotka ovat kontekstualisoituja pitkän aikavälin historiallisen narratiivin 

sisällä. Merkityksiä muodostetaan ja annetaan laajemman kontekstin ehdoilla ja 

näin ollen henkilökohtaiset merkitykset muuttuvat kontekstin muuttumisen 

myötä. Koska tutkimuskohteet ovat jatkuvassa liikkeessä, myös tieteellinen tieto 

on ajallisuuteen ja muutokseen sidoksissa. (Clandinin & Connelly 2000: 16–20; 

Geertz 1995.)  

Ajallisuuden lisäksi narratiivilla on retorisia piirteitä, jotka linkittyvät 

kertomuksissa esiintyviin moraalisiin maailmoihin. Arthur Kleinman kirjoittaa, 

kuinka sairauksiin liitetyt kulttuuriset merkitykset muokkaavat sairaudesta 

aiheutuvaa kärsimystä erityisenä moraalisena asenteena tapahtuneeseen. 

(Kleinman 1988: 26–30.) Cheryl Mattingly kirjoittaa, kuinka kertomukset 

sairauksista voivat olla erilaisia moraalisia kuvauksia siitä, kuinka pitäisi elää ja 

millaiseksi pitäisi tulla (Mattingly 1998: 118). Tämä liittyy saumattomasti 

kertomukseen, mutta myös kerrontatilanteeseen. Sitä luonnehtii vaikuttavuuden 

ilmapiiri, jossa kertoja pyrkii vaikuttamaan kuulijaan. Sairauskokemuksesta 

kerrottaessa tilanteeseen liittyy usein tapahtumien moralisointia ja kertojan 

pyrkimys vakuuttaa kuulija näkemään tietty osa todellisuudesta tietyllä tavalla. Se 

tapahtuuko näin, riippuu siitä, minkälaisen sopimuksen kuulija on valmis 

tekemään. (Garro & Mattingly 2000: 11.)  

Yhteenveto 

Antropologi Renato Rosaldon mukaan yleisellä tasolla kertomukset tarjoavat 

mahdollisuuden kommunikoida elämän tärkeitä tapahtumia, sitä, miten eri asiat 

ovat eri tavalla ihmisille tärkeitä, mikä antaa elämälle merkityksen, mikä inspiroi 

tai esimerkiksi sitä, minkä vuoksi kannattaa ottaa riskejä. Kertomuksissa usein 

kuvataankin sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista rutiininomaisen elämän 

elämisen kuvailun sijaan. (Rosaldo 1986: 98.) 

Tässä tutkimuksessa ensisijainen kiinnostuksen kohde on kulttuurisen tiedon 

sisältö, ei niinkään kognitiivisten, tiedollisten toimintojen toimintaperiaatteet ja 

säännönmukaisuudet. Tutkimusaiheeni kannalta olennaisia kognitiivisia 

prosesseja ovat havaitseminen ja tunnistaminen sekä assosiatiivinen ajattelu, 

päättely ja muistaminen, josta erityisasemaan nostan omaelämäkerrallisen 

muistelun, joka näyttäisi olevan vahvimmin sidoksissa sepelvaltimosairautta 

selittäviin kulttuurisiin malleihin.  

Sekä kognitiivisen antropologian että narratiivitutkimuksen lähestymistavat 

niveltyvät käsitykseen kielen keskeisestä merkityksestä sosiokulttuurisen 
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todellisuuden ja henkilökohtaisen ymmärryksen muotoutumisessa. Kieli itsessään 

ja ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus on tärkeä osa tiedonmuodostuksen 

prosessia, joka kylläkin kietoutuu myös ei-kielelliseen ja kokemusten 

sanattomampaan ulottuvuuteen. Kuitenkin pääasiallinen keino päästä käsiksi 

tutkittavan maailmaan ja mieleen on lähestyä niitä kielellisten ilmausten kautta, 

siitäkin huolimatta, että kieli on epäsuora ja jossain määrin vääristelevä ikkuna 

tutkittavien maailmaan. (Vrt. Hänninen 1999: 15, 29.) Kielellisten toimintojen 

välityksellä sairauskokemus puetaan kerrottavaan muotoon.  

Lähestyn haastateltavieni kuvauksia kognitiivisen antropologiaan nojautuen 

kulttuurista tietoa sisältävinä kertomuksina. Kulttuurinen tieto tässä tutkimuksessa 

hahmottuu jaettuina kulttuurisina selitysmalleina ja henkilökohtaisempana 

kokemuksellisena tietona.  Nämä kaksi eivät ole toisistaan erillisiä 

kokonaisuuksia, vaan kulttuuri malli muodostuu jaetusta tietoa, joka narratiivisen 

ajattelun avulla kiedotaan osaksi henkilökohtaista sairauskokemusta ja -

kertomusta, jolloin ne saavat erilaisia painotuksia ja sävyjä henkilöstä riippuen.26  

Kertomusten esittämiseen ja kuulemiseen liittyy usein ehtoja, joita on 

mielestäni syytä pohtia. Mary Gergen ja Kenneth J. Gergen kirjoittavat, kuinka 

omaelämäkerroissa miehille on usein varattu kulttuurinen päämääräorientoitunut 

sankaritarina, jossa naiset ovat sivurooleissa. Naisten omaelämäkerrat ovat 

miesten omaelämäkertoihin verrattuina monimutkaisempia, monimuotoisempia ja 

vähemmän suoraviivaisia kuin miesten. Omaelämäkerroissa miesten kertomukset 

ovat olleet normi, josta naisten omaelämäkerrat poikkeavat. (Gergen & Gergen 

1993: 195–196.) Tarinan kertomisen estämisessä on usein kysymys vallasta. 

Naisten kokemukset ja kertomukset ovat olleet yksityisiä, miesten julkisia. 

Naisten julkiset kertomukset ovat saattaneet joutua jopa vähättelyn kohteeksi. 

Toisten ihmisten alistaminen alkaa usein kahdella olennaisella ja keskeisellä 

tavalla ihmisluontoon kuuluvan elementin, ruumiin ja kertomusten, rikkomisella. 

Naisten kokemusten ja kertomusten julkituomisella on kuitenkin myös positiivisia 

piirteitä, joita tällä tutkimuksellakin pyrin edistämään. Dennis Saleebeyta 

mukaillen toivon naisten sepelvaltimotautikertomusten julkituomisen toimivan 

naisia valtaistavana ja voimaannuttavana tekona. (Saleebey 1994: 354.) 

                                                        
26 Kulttuurinen malli on yksi tietoresursseista, joita ihmisillä on käytössään. Henkilökohtaisten 
skeemojen muodostumisessa ruumiillisella tiedolla, kuten tunteilla ja aistihavainnoilla on suuri 
merkitys. Näiden tarkastelun olen rajannut tässä tutkimuksessa tietoisesti vähäiseksi, vaikkakin pohdin 
piilevämpien ja vaistonvaraisempien ulottuvuuksien tavoittamisen mahdollisuutta metodisena 
kysymyksenä luvussa 4.2.2. (ks. esim Uotinen 2010).  
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4 Aineisto 

Tässä luvussa kuvailen tutkimukseni aineistoa, sen muodostumisprosessia ja 

analyysin vaiheita. Tutkimukseni pääasiallinen aineisto koostuu 15 

kainuulaisnaisen sepelvaltimotautikokemuksia käsittelevistä kerronnallisista 

haastatteluista, jotka tein vuosina 2004 ja 2005. Kolmea naista haastattelin kaksi 

kertaa: ensin vuonna 2004 ja uudelleen vuonna 2005. Näiden lisäksi 

tutkimusaineistoon kuuluu kaksi kirjoituspyyntöön vastauksena syntynyttä 

kirjallista kertomusta, joiden kirjoittajat kuuluvat myös haastateltaviini. Yhteensä 

kertomuksia on 20 kappaletta, joista haastatteluja on 18. Haastateltavieni 

anonymiteetin suojelemiseksi käytän pseudonyymejä, joiden vuoksi nimet ovat 

ensimmäistä kertaa haastateltavista kirjoittaessani lainausmerkeissä. Tämän 

jälkeen en enää käytä lainausmerkkejä. Tutkimuseettisistä syistä olen poistanut 

haastatteluotteista yksityiskohtaisemmat tiedot työ- ja asuinpaikoista, jotka 

olisivat saattaneet paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden. Lisäksi olen 

muuttanut haastateltuja hoitaneiden lääkärien nimet pseudonyymeiksi. 

Tässä tutkimuksessa kuuluu 13 naisen ääni. Naisista 11 sairastaa 

terveydenhoitojärjestelmän näkökulmasta virallisesti sepelvaltimotautia. He ovat 

”Sinikka”, ”Saimi”, ”Inkeri”, ”Kirsti”, ”Irja”, ”Pirkko”, ”Elsi”, ”Anna”, 

”Tuulikki”, ”Hilkka” ja ”Aino”. Kaksi haastateltavaa ”Ritva” ja ”Helvi” eivät 

olleet saaneet virallista diagnoosia kokemilleen vaivoilleen. He olivat kärsineet 

epämääräisistä tuntemuksista muutamien vuosien ajan ja käyneet tutkittavina 

oireiden vuoksi. He olivat itse vahvasti sitä mieltä, että tuntemuksissa oli kyse 

sepelvaltimotaudista. Tuon heidän kokemuksensa esille erillisinä tapauksina 

analyysiosiossa.  

”Tellervon” ja ”Tertun” haastatteluista ei ole tässä tutkimuksessa otteita. 

Tämä johtuu siitä, että Tellervon kanssa tein hänen sairaustilanteensa vuoksi 

puhelinhaastattelun. Tästä haastattelusta tein muistiinpanoja, jotka eivät ole 

yhteismitallisia muiden haastateltavien kerrontatyyppisen aineiston kanssa. Tertun 

kohdalla kävi ilmi haastattelutilanteessa, ettei hänellä itsellään ei ollut 

sepelvaltimotautia vaan läppävika. Sen sijaan hänellä oli kokemusta lähipiirin 

sepelvaltimotaudista ja oli tämän vuoksi halunnut osallistua tutkimukseeni. 

Haastattelussa käsittelimme kuitenkin pääasiallisesti Tertun läppävikaa.  

Kolmetoista tutkimukseeni osallistuneista on 1920–1930-luvuilla syntyneitä 

ja kaksi 1950-luvulla syntynyttä. Haastatteluhetkellä vuonna 2004 kuusi 

haastateltavaa asui yksin, muut olivat avioliitossa. Kaikilla haastateltavilla oli 

lapsia. Naisista kukaan ei ollut korkeasti koulutettu. Heidän työhistoriansa ja 
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ammattitaustansa sijoittuivat maataloustyöhön, erilaisiin palveluammatteihin ja 

terveydenhuoltoon. Kaksi haastateltavista ei ollut syntyperäisiä kainuulaisia, 

mutta heistä kumpikin oli asunut Kainuussa noin neljäkymmentä vuotta. 

Haastatelluista yksi syntyperäinen kainuulainen asui haastatteluhetkellä Länsi-

Suomessa. Iäkkäämmät haastateltavat olivat lapsia tai nuoria aikuisia Suomen 

sotien aikaan ja olivat kokeneet sotien jälkeiseen aikaan liittyvät suuret 

muutokset.  

Haastatteluaineiston lisäksi taustamateriaalina olen käyttänyt Suomen 

Sydänliiton julkaisemaa Sydän-lehteä ja gradua varten haastattelemieni kuuden 

naisen kertomuksia. Tutkimukseni kannalta oleellista muuta tutkimuskirjallisuutta 

kuljetan mukana läpi koko työn. Olen merkinnyt haastateltavien pitämät tauot 

puheessa haastatteluihin kolmella pisteellä (…). Kolmella katkoviivalla (---) olen 

merkinnyt kohdat, jotka olen jättänyt haastattelutekstistä pois. 

Tutkimusprosessi on aina elävä ja alkuperäiset suunnitelmat alttiita 

muutoksille. Alkuperäinen suunnitelmani oli tarkastella sepelvaltimotaudin 

kokemista kahdella tasolla: kokemuksista kirjoittamisen ja kokemuksista 

kertomisen tasoilla. Tämän lisäksi toivoin tavoittavani kirjoituspyynnön 

välityksellä sellaisia henkilöitä, jotka eivät osallistu sydänyhdistysten toimintaan. 

Tavoitteenani oli siis kerätä kirjoitusaineistoa sairauskokemuksista, mitä varten 

lähetin kirjoituspyynnön vuonna 2004 Ylä-Kainuu-lehteen ja Sydänliiton Sydän-

julkaisuun (Liite 1). Tämä lähestymistapa ei onnistunut. Sain vastaukseksi kaksi 

kirjettä ja kaksi puhelimitse tehtyä yhteydenottoa.  

Hetkellisen hämmästyksen jälkeen ymmärsin, miksi kirjoituspyyntö ei ollut 

onnistunut. Kirjoittaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Lisäksi kirjoittamisen on oltava 

ainakin jossain määrin luonteva ilmaisutapa kirjoittajalle. Näiden pohdintojen 

jälkeen ystävieni ja työtovereideni kanssa keskusteltuani tulin siihen tulokseen, 

että kirjoittaminen ei välttämättä ole luontevin itseilmaisun tapa siinä 

ikäryhmässä, joka tutkimukseni kohteena tulisi olemaan. Olin kuitenkin samaan 

aikaan kiitollinen niistä kahdesta kirjeestä, jotka olin saanut. Nämä kaksi kirjeen 

kirjoittanutta ovat olleet mukana myös haastateltavina tutkimuksessani.  

4.1 Haastateltavien tavoittaminen 

Haastateltavien tavoittamiseksi otin yhteyttä Kainuun sydänyhdistykseen. 

Tiedustelin mahdollisuutta osallistua sydänyhdistyksen kokoukseen ja tavoittaa 

haastateltavia yhdistyksen välityksellä. Kainuun sydänyhdistyksen vastaanotto oli 

välittömästi lämpimän innostunut, ja minulle tarjottiinkin mahdollisuutta 
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osallistua Kainuun sydänyhdistyksen kevätjuhlaan, jossa sain tilaisuuden esitellä 

itseni, työni ja haastattelupyyntöni. Kevätkokous pidettiin Vaalassa keväällä 2004. 

Kerroin tilaisuudessa itsestäni, tutkimuksestani ja mahdollisuudesta osallistua 

haastattelututkimukseeni. Tätä kautta tavoitin kahdeksan haastateltavaa. Kolme 

muuta haastateltavaa tavoitin näiden kahdeksan kautta. 

Haastateltavaksi valikoitumisen kriteerinä oli omakohtainen kokemus 

sepelvaltimotaudista. Tämä muotoilu on vaikuttanut siihen, keitä tutkimukseeni 

on osallistunut. Kuten haastateltavieni esittelyluvussa kirjoitin, kaksi henkilöä ei 

ollut saanut virallista diagnoosia oireilleen ja yhdellä haastateltavistani oli 

itsellään läppävika.  

Tapaamisia ryhdyin sopimaan haastateltavieni kanssa puhelimitse Ouluun 

paluuni jälkeen. Haastatteluajankohdan sovin kunkin haastateltavan kotiin hänelle 

sopivaan aikaan. Yksi syy kotona haastatteluun oli välimatka: minun oli helpompi 

lähteä Oulusta Kainuuseen kuin haastateltavien Ouluun. Toiseksi halusinkin 

haastattelujen tapahtuvan haastateltavien näkökulmasta tutussa ja turvallisessa 

mutta ennen kaikkea rauhallisessa paikassa, jotta tilanteessa olisi mahdollisimman 

vähän häiriötekijöitä. Haastattelut toteutin päivän tai kaksi kestävinä matkoina 

Oulusta.  

Kentälle siirtymiseen liittyy monia rajojen, sekä konkreettisten 

maantieteellisten että ihmisten kohtaamiseen liittyvien, ylittämisiä. Haastattelujen 

aloittaminen jännitti monesta syystä. Ensinnäkin minun pitäisi ajaa autoa 

päästäkseni haastateltavien luo. Useimmille tämä ei tuota minkäänlaista 

ongelmaa, mutta minulle lähtökohtaisesti ongelmana oli jo se, etten omista autoa. 

Mietin halvan auton ostamista kesän ajaksi, mutta isäni neuvosta päädyin 

vuokraukseen.  

Auto-ongelma ei kuitenkaan ollut ainoa haastattelujen aloittamiseen liittyvä 

huolenaihe. Minulla on ajokortti, mutta koska en omista autoa, ajan sellaista 

kerran vuodessa. Saatuani auton avaimet ensimmäistä kertaa käteeni vuokraamon 

tiskillä minuun iski järkyttävä hermostuneisuus. Kävelin ulos, avasin auton ovet 

ja istuin ratin taakse. Auto käynnistyi, mutta pakkia en löytänyt. Tähänkö se 

tyssäsi: en saa autoa edes parkkiruudusta pois, miten sen saisi Kainuuseen? 

Vuokraamon pojat vilkuilivat hetken, kunnes yksi heistä tuli ystävällisesti ja 

asiallisesti näyttämään, mistä pakki löytyi. Sain auton ruudusta ja käänsin kohti 

keskustaa. Onneksi oli varhainen aamu ja liikennettä vähän. Selvisin kaupungin 

liikennevaloista. Päädyin Kainuuntielle, jossa pikkuhiljaa aloin rentoutua ja 

nauttia ajamisesta. 
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Kartan avulla suunnistin haastateltavieni koteihin. Haastateltavien 

vastaanottivat minut lämpimästi, ja tunsin oloni tervetulleeksi. Usein 

haastateltavani olivat laittaneet kahvipöydän valmiiksi odottamaan, ja pöydän 

ääreen siirryttiinkin pian saapumiseni jälkeen. Yhdessä paikassa isäntä oli 

paikalla sinne saapuessani, mutta haastateltavani teki isännälle pian selväksi, ettei 

hänen läsnäolonsa ollut tällä kertaa tarpeellista terveysasioista puhuessamme. 

Muut olivat lähettäneet miehensä haastattelun ajaksi asioille tai mökille 

puuhastelemaan.  

4.1.1 Kerronnallinen haastatteluote 

Tutkimushaastattelu on perusteltu tutkimusmenetelmä, kun halutaan 

haastateltavan näkemyksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. 

Haastattelutilanne on vuorovaikutteinen ja tutkimusaineisto muokkautuu 

tietynlaiseksi tutkijan ja tutkittavan välisestä vuorovaikutuksesta riippuen. 

(Tiittula & Ruusuvuori 2005.) Tässä tutkimuksessa valitsin haastattelun aineiston 

keruun menetelmäksi, koska katsoin sen olevan tarkoituksenmukaisin 

tutkimustehtäväni huomioiden. Antropologialle tavanomaista osallistuvaa 

havainnointia en tässä tutkimuksessa soveltanut. 

Tutkimushaastattelumenetelmät vaihtelevat tiukan strukturoiduista 

väljempiin, kertojan kertomukselle tilaa antaviin menetelmiin. Tässä 

tutkimuksessa haastattelumenetelmää luonnehti kerronnallinen ote. 

Haastattelutilanteessa pyysin ja rohkaisin haastateltaviani kertomaan 

vapaamuotoisesti omin sanoin kokemuksistaan. Esitin lisäkysymyksiä 

tarvittaessa, mutta pääsääntöisesti äänessä sai olla haastateltavani. Haastattelujen 

vapaamuotoisuudesta johtuen esimerkiksi kertomusten alut ovat erilaisia. Aloitin 

haastattelut kysymällä ”Kertoisitko…”, mikä haastateltavasta riippuen johti 

erilaisiin aloituksiin. Osa aloitti kertomuksensa ensituntemusten havaitsemisesta, 

osa esimerkiksi sairauden syistä.  

 Kerronnallista eli narratiivista otetta luonnehtii haastattelutilanteeseen 

osallistuvien roolittaminen. Tutkija on usein kuuntelija ja haastateltava tarinansa 

kertoja, ei esimerkiksi tiedonantaja tai informantti. Haastattelu on avoin 

kehitykselle sen mukaan, mitä haastateltava kokee kertomisen arvoiseksi. 

Haastattelijan on pyrittävä olemaan tukahduttamatta haastateltavan kertomusta, 

mikä tarkoittaa haastattelijan hiljaista roolia haastattelutilanteessa. (Mishler 1986; 

Hyvärinen & Löyttyniemi 2005; Hollway & Jefferson 2000: 31.)  
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Narratiivinen haastattelu on myös pitkälti elämäkerrallista, vaikka 

haastattelija voi hienovaraisesti ohjata haastateltavaa varsinaisen tutkittavan 

ilmiön käsittelyyn (Saastamoinen 1999). Näin toimin itsekin 

haastattelutilanteessa, jos keskustelu oli etääntynyt liiaksi sepelvaltimotaudista. 

Minulla ei ollut valmista kysymyslistaa tai haastattelurunkoa, joka olisi ohjaillut 

haastattelun teemoja. Sen sijaan haastatteluun on vaikuttanut se, mistä itse olin 

tutkijana kiinnostunut ja mikä tutkimuksen teoreettinen tausta tulisi mahdollisesti 

olemaan. Kiinnostukseni kohteena olivat sepelvaltimotaudin ympärille rakentuvat 

kokemukset ja tarkemmin sepelvaltimotaudin sairausselitykset. Kerronnallinen 

lähestymistapa vaikutti sopivalta tutkimustehtäväni huomioiden. Haastateltavat 

kertoivat sairaudestaan ja siihen liittyvistä, vuosienkin takaisista, tapahtumista 

ajoittain hyvin yksityiskohtaisesti.  

4.1.2 Haastattelutilanteet 

Anna: Kerräätkö sinä niitä tietoja johonnii vai 

Marjo: Teen siis väitöskirjatutkimusta 

Anna: No eipä mulla siihen mittään vastenmielistä  

Tämä ote yhden haastattelutilanteen alusta kiteyttää sen, että tämän tutkimuksen 

kertomusaineisto on syntynyt tietyssä kontekstissa, tiettyä tarkoitusta varten ja 

tietylle yleisölle, tässä tapauksessa tutkijalle, tuotettuna kertomuksena. Narratiivi 

on sosiaalinen ja kontekstuaalinen, ja se on aina yleisön ja kertojan välisen 

vuorovaikutuksen tuote. (Plummer 1995: 20.) Haastattelun aluksi kerroin, mitä 

olin tutkimassa ja mitä toivoisin kuulevani haastateltavilta. Haastattelujen alku 

sujui vaihtelevasti. Toiset haastateltavista tarvitsivat hieman enemmän 

lämmittelyä ja jutustelua aiheen vierestä ennen kuin ’jää suli’. Toiset aloittivat 

kertomisen heti hyvin avoimesti ja vuolaasti.  

Vaikka olin Kainuun sydänyhdistyksen kokouksessa ja myöhemmin 

haastatteluajankohtaa sopiessani kertonut oppiaineeni sekä tutkimuksen 

lähestymistavan, huomasin muutamien haastatteluiden alussa, ettei haastattelujen 

tarkoitus ollut haastateltavilleni alkuunkaan selvää. Yritin selventää 

haastateltaville mahdollisimman tarkasti ja ymmärrettävästi, mitä kulttuurin ja 

kokemusten tutkija tutkii, mutta en voi olla täysin varma, tulinko ymmärretyksi. 

Sairauksien tutkimus on niin lääketiedelähtöistä, että niiden ajatteleminen toisin 

on joskus vaikeaa tutkijallekin. Taustani ajateltiinkin ehkä olleen terveys- tai 
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lääketieteissä, ja kerran tätä kysyttiin minulta suoraan. Kaksi haastateltavaa kertoi 

hyvin yksityiskohtaisia terveystietoja ja näytti minulle sairauden kulkuun liittyviä 

sairaalapapereita sanoen, että ”Sinähän näät tästä kuinka…”. En kuitenkaan 

ymmärtänyt kaikkea papereiden lääketieteellisestä sisällöstä. Näin ollen 

ymmärrys taustastani on saattanut vaikuttaa siihen, mitä ja miten haastatteluissa 

asioista kerrotaan. Tämän olen parhaani mukaan pyrkinyt huomioimaan aineistoa 

litteroidessa, kuunnellessa ja analysoidessa.  

Toinen minun ja haastateltavieni suhdetta ympäröivä tekijä, joka on saattanut 

vaikuttaa kertomisen tapaan ja tyyliin, on ikäero. Minua oli kuvailtu muille 

ihmisille ’tyttönä’ ja minut saatettiin mieltää perustutkinto-opiskelijaksi. En 

kuitenkaan kokenut missään vaiheessa, etteikö minua tai tutkimustani olisi otettu 

vakavasti. Sen sijaan ehkä harmittomaksi opiskelijatytöksi koettu olemukseni 

saattoi toimia keskusteluväyliä avaavana tekijänä. Ehkä kynnys puhua ja avautua 

kipeiltäkin tuntuvista asioista on ollut haastateltaville helpompaa. 

Haastattelutilanne ja -ajankohta olivat erityisen merkityksellisiä Pirkon 

kohdalla. Hän koki sairaustilanteensa haastatteluhetkellä vaikeaksi ja erittäin 

ahdistavaksi, mikä heijastui haastattelutilanteen vuorovaikutukseen. Minulla ei 

ollut aiempaa kokemusta sellaisen tilanteen kohtaamisesta eikä välineitä käsitellä 

lähelle tulevaa hätää ja ahdistusta. Toimin haastattelussa kömpelösti, Pirkon 

kokemusta ja kertomusta häiriten, mikä vaikutti tilanteessa syntyneeseen 

kertomukseen. Käsittelen hänen kertomusta ja kokemuksia erillisenä tapauksena 

tilanteen erityisluonteen vuoksi. 

Kysyin haastateltaviltani luvan haastattelujen nauhoittamiseen, ja kaikki 

suostuivat siihen. Huomasin, että nauhurin läsnäolo pöydällä huomioitiin selvästi 

ainakin haastattelun alussa. On kuitenkin vaikeaa arvioida, kuinka paljon 

nauhoittaminen vaikutti siihen, miten ja mistä minulle haastattelun aikana 

kerrottiin. Nauhuri tuntui unohtuvan haastattelun edetessä, mutta palasi mieleen, 

kun nauha piti kääntää. Tällaisella hetkellä haastateltavani, Aino, sanoikin: ”Jos 

sitä rupee oikein miettimään mitä tuohon nauhuriin sanoo sitten ei uskalla sanoo 

mitään.” Nauhuri haastattelussa saattaa oikeastaan olla este, joka häiritsee 

kerronnan virtaa esimerkiksi arkaluontoisia aiheita ja kokemuksia käsiteltäessä 

(esim. Platt 2002).  

Tutkijan merkitys ja vaikutus uskottavan etnografisen kuvauksen 

rakentumisprosessissa tunnustetaan, mutta mikä merkitys tutkimuksen tekemisen 

konkreettisilla apuvälineillä on? Kuinka nauhoittaminen vaikuttaa koko 
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tutkimusprosessiin? Mikä vaikutus esimerkiksi huonolla äänen laadulla on 

tutkimusprosessiin ja jopa tutkimustuloksiin?27 Kuinka tutkija ja haastateltava 

neuvottelevat nauhurin käytöstä haastattelutilanteessa? Miten tämä vaikuttaa 

haastattelun kulkuun ja sisältöön? Nauhureiden koon pieneneminen lienee 

helpottanut tilannetta siinä mielessä, ettei nauhuria koeta niin uhkaavana, koska 

pienempi nauhuri on helpompi unohtaa. Mielestäni nauhurin näennäinen 

häivyttäminen tilaanteesta ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta, vaan se saattaa 

johtaa eettisiin ongelmiin. Tällainen ongelma syntyy esimerkiksi silloin, kun 

haastateltava kertoo asioista, joita ei tarkoittanut tallennettaviksi.  

On hankala arvioida, olisivatko jotkut teemat saaneet jäädä minun ja 

haastateltavani väliseksi keskusteluksi. Koen kuitenkin, etteivät käsitellyt teemat 

olleet äärimmäisen arkaluontoisia tai vahingollisia. Yhdessä tapauksessa 

haastateltava itse pyysi laittamaan nauhurin pois päältä erään asian käsittelyn 

ajaksi ja näin toimimme. Laitoin nauhurin päälle jälleen, kun se haastateltavan 

mielestä oli sopivaa. Tämän tutkimuksen toteuttaminen olisi ollut mahdotonta 

ilman äänitettyä puhetta. Lisäksi nauhuri loi minulle tutkijana vahvemman 

läsnäolon mahdollisuuden, kun pystyin syventymään haastateltavaan enkä 

muistiinpanojen kirjoittamiseen. Nauhoituksessa on tietenkin myös 

kääntöpuolensa. Analyysin ja tulkinnan kannalta ongelmallista on ollut äänitysten 

ajoittainen huono laatu taustakohinan vuoksi.  

Merkittävä osa erityisesti feminististä tutkimusta on ollut äänen antaminen28 

aiemmin vaiennetuille ja marginalisoiduille vähemmistöryhmille, kuten naisille. 

Keskustelun ytimen yksi kysymys koskee sitä, kenen ääni tutkimuksessa näkyy ja 

kuuluu – tutkijan vai tutkittavan. Tutkimukseen ja erityisesti haastatteluaineiston 

analyysiin liittyy aina tutkijan ja tutkittavan kertoman välistä erimielisyyttä, 

valintaa, tulkintaa ja muuntelua. Tutkijalla on valta kerrotun käsittelyn suhteen 

esimerkiksi teoreettisten ja metodologisten valintojen myötä. Äänen antamisen 

myötä tutkijan ja tutkittavan välinen valtasuhde nostettiin problematisoinnin 

kohteeksi, ja tavoitteena on ollut tutkijan ja tutkittavan välisen valtasuhteen tasa-

arvoistaminen. (Hollway & Jefferson 2000: 3.) Ääneen ja sen antamiseen liittyy 

myös ongelmia. Catherine Kohler Riessman kirjoittaa, että äänen antaminen on 
                                                        
27 Äänen laatu ja kohina ovat ajoittainen ongelma tämänkin tutkimuksen haastatteluissa, jotka on tehty 
nyt jo vanhanaikaisesti c–kasetille. Viimeisessä haastattelussa käytin MiniDisciä, jonka 
kuunteluohjelmalla on mahdollista muokata äänenlaatua.  
28 Ääni käsitteenä leviää ihmistutkimuksessa Helena Saarikoksen mukaan kahtaalle: analyyttiseksi 
kategoriaksi ja menetelmämalliksi. (Saarikoski 2008: 27; myös Fingerroos & Kuusi samassa teoksessa 
2008: 7–24.) 
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mahdotonta, koska esimerkiksi toisen ihmisen kokemukseen ei ole suoraa pääsyä. 

Erityisesti kerronta-aineistoa hyödyntävässä tutkimuksessa tutkija käsittelee 

välittynyttä kokemusta ja sen monitulkintaisia representaatioita. (Riessman 1993: 

8.)  

Marjorie L. DeVaultin mukaan feministitutkijoiden on ollut vaikeaa ottaa 

perinteinen etäinen rooli haastattelutilanteessa. Tällainen perinteinen 

roolittaminen ei olisikaan ollut toimiva valinta tässä tutkimuksessa. En kyennyt 

etäiseen kysymysten kysyjän rooliin. Koin haastattelutilanteet ajoittain 

jännittäviksi ja herkiksi mutta ennen kaikkea vuorovaikutteisiksi. Minulta 

kysyttiin henkilökohtaisia ja ammatillisia asioita sekä mielipiteitä, ja vastasin 

niihin. Pohdimme haastateltavieni kanssa asioita yhdessä. Annoin haastateltavan 

kuljettaa keskustelua, ja otin ohjaavamman roolin vain tarvittaessa. DeVault 

kirjoittaa, että naiset tuovat haastattelutilanteeseen ’naispuheen perinteen’, jossa 

toinen auttaa toista ajatusten kehittämisessä ja jäsentämisessä. Haastattelu on 

eräänlainen yhdessä etsimisen tapa, jossa haastateltava ja haastattelija toimivat 

yhteistyössä merkitysten muodostamisessa. (DeVault 1999: 67.) 

 Jokainen haastattelu on haastattelijan ja haastateltavan välisessä 

vuorovaikutuksessa syntynyt tuote, joka luodaan molemminpuolisessa 

vuorovaikutuksessa. Haastattelutilanne vaikuttaa voimakkaasti kerrottavan 

sisällön orientaatioon. (Rosenthal 1993: 64.) Näin ollen on itsestään selvää, mutta 

kuitenkin tarpeellista huomioida, että haastattelutilanteessa syntyneet emic-

jäsennykset ovat molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa syntyneitä (vrt. Ådahl 

2007: 29).  

Jos haastattelija kokee haastattelun tekemisen joskus raskaaksi, on se sitä 

myös haastateltavalle. Havaitsin, että haastateltavani alkoivat väsyä, kun 

haastattelu oli kestänyt reilun tunnin. Tämän jälkeen oma aktiivisempi roolini 

haastattelutilanteessa korostui. Tämä johtui mielestäni edellä mainitsemastani 

väsymisestä, mutta myös kertomuksen kyllääntymisestä sekä siitä, että 

kertomusten aika siirtyi nykyhetkeen, eikä haastateltavan sairaudessa ei 

välttämättä ollut tapahtunut mitään erityistä tai kertomisen arvoista pitkään 

aikaan. Kyllääntymisellä tarkoitan haastatteluissa syntynyttä vaikutelmaa, että 

haastateltava oli kertonut hänelle tärkeimmät ja läheisimmiksi koetut asiat. 

Loppua kohden esitin tarkentavia kysymyksiä tai pyysin haastateltavaa kertomaan 

jostain tietystä tapahtumasta tai ajatuksista lisää. Aivan lopussa haastattelut 

muuttuivat luonteiltaan vaihtelevia aiheita käsitteleviksi keskusteluiksi. 

Muistiinpanoja en haastattelujen aikana tehnyt, vaan tein niitä tärkeiksi 

kokemistani asioista haastattelun päätyttyä autossa istuessani. Tämä oli tietoinen 
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valinta alusta alkaen – halusin keskittyä kuuntelemaan. Haastattelun lopuksi 

kysyin, miltä haastattelu oli tuntunut ja olisiko haastateltavalla jotakin lisättävää. 

Alla on ote Inkerin haastattelun päättymisestä, jossa heijastuu haastattelun 

rankkuus. Tulkintani mukaan asiasisällön puolesta hän oli kokenut haastattelun 

hyvänä, mutta se oli ollut rankka aiheuttaessaan huonon olon. 

Marjo: Minkälaiselta tämä haastattelu on tuntunu 

Inkeri: No eihän miltään kun vaan on aikaa tämähän vaan on niinku yksi 

ohjelmanumero mutta nyt vaan jos minä oisin kunnossa mutta kun on pää 

sekasin niin ottasin auton ja lähtisin mökille kun on noin kaunis ilma  

Antropologit Robert I. Levy ja Douglas Hollan kirjoittavat, että tutkijan on hyvä 

pohtia sitä, miksi jotkut suostuvat haastateltaviksi. Tutkimuksissa on 

tavanomaisemmin pohdittu sitä, miksi esimerkiksi haastattelupyyntöön ei ole 

suostuttu. Haastateltavan motiivi osallistua tutkimukseen on kuitenkin yksi 

laadullisen tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta sivuavista kysymyksistä, ja 

tämän vuoksi on tärkeä pohtia, onko tutkimukseen osallistumisen motiivi 

esimerkiksi kohteliaisuus tai vaikkapa poliittinen vaikuttaminen. (Levy & Hollan 

1998: 339.) 

Haastateltavien puheesta tekemieni tulkintojen perusteella minulle syntyi 

vaikutelma, että tutkimukseeni osallistuttiin pääasiassa kahdesta syystä. 

Ensinnäkin tutkimusaihe koettiin yleisellä tasolla tärkeäksi. Haastateltavat 

tuntuivat arvostavan erityisesti sitä, että tässä tutkimuksessa keskityttiin 

naisnäkökulmaan. Toiseksi haastateltavat saattoivat kokea itsensä tärkeäksi 

saadessaan mahdollisuuden osallistua heidän mielestään tärkeään tutkimukseen. 

Lisäksi haastattelun myötä haastateltaville tarjoutui hetki puhua sairaudesta 

vapaasti. Esimerkiksi Anna kertoi sanoneensa ystävälleen ennen haastatteluamme, 

että hänellä ei ole aikaa jäädä rupattelemaan, kun täytyi lähteä 

sydänhaastateltavaksi. Mielestäni hän kertoi tästä ylpeään sävyyn. Saimi 

puolestaan kertoi haastattelun päätteeksi, miten mukavaa oli ollut puhua 

sairaudesta, koska hän oli aina ajattellut, etteivät muut ihmiset yleensä jaksa 

kuunnella puhetta toisten terveyteen liittyvistä asioista. 

Levyn ja Hollanin mukaan tutkijan aito välittäminen on ihmisille arvokasta 

erityisesti sellaisilla hetkillä ja sosiaalisessa ympäristössä, joissa itseilmaisun 

kontrollointi on tiukkaa ja yksityisen kokemusmaailman tutkiskelu vaikeaa jopa 

oman perheen tai ystävien kesken (Levy ja Hollan 1998: 340). Minulle tutkijana 

kerrottiin ja purkauduttiin henkilökohtaiseen maailmaan liittyvistä tekijöistä, 
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joiden ei haluttu aiheuttavan huolta lähimmäisissä. Nämä olivat usein sairauteen 

liittyviä asioita, joilla haastateltavani eivät olleet halunneet huolestuttaa 

puolisoaan tai lapsiaan.  

Tutkimuksellisessa merkityksessä kertomuksissa kuvailtujen tapahtumien 

totuudenmukaisuus ansaitsee pienen pohdinnan. Kollegani esitti erään 

kahvipöytäkeskustelun yhteydessä kysymyksen, miten voin olla varma, että 

minulle, tutkijalle, kerrotut kokemuskuvaukset ovat totta? Häkellyin, koska en 

ollut edes ajatellut, että tapahtumat eivät olisi tosi. En ollut aloittanut haastatteluja 

mielessäni ajatus, että kuulisin valheita. Ymmärrän, että ihmisen muisti on 

valikoiva ja rekonstruoiva, mutta tässä tutkimuksessa ei mielestäni ole oleellista 

se, kuvaillaanko haastatteluissa tapahtumia, jotka oikeasti tapahtuivat tai että 

oikeita tapahtumia kuvataan täsmällisesti. Sen sijaan lähtökohtani on, että 

kertomuksissa esiintyvä ja haastateltavieni ilmaisema tieto on tutkimustehtävän 

kannalta luotettavaa ja pätevää.  

Aineiston syntyminen on ollut täysin riippuvainen haastateltavistani ja heidän 

avuliaisuudestaan. Mietin usein, kuinka voisin korvata edes pienen osan siitä 

vaivasta, jonka he ovat tämän tutkimuksen eteen nähneet. Erään haastateltavan 

kanssa sovimme haastattelun hänen kesäpaikalleen vuonna 2004, jonne bussit 

kulkevat äärimmäisen harvoin. Haastattelun jälkeen tarjosin haastateltavalleni 

kyydin takaisin hänen rivitaloasunnolleen, joka oli tunnin ajomatkan päässä 

kesäasunnolta. Matka osoittautui mukavaksi ja juttelimme niitä näitä. Teimme 

samoin seuraavana kesänä 2005 palatessani haastattelemaan häntä. Lisäksi 

pysähdyimme matkalla haastateltavan serkun luona kahvilla, missä 

haastateltavani ei ollut huonojen kulkuyhteyksien vuoksi päässyt käymään 

pitkään aikaan. Tällöin tuntui, että minusta oli edes jotain hyötyä. 

4.2 Aineiston analyysin vaiheet 

Sekä narratiivitutkimuksessa että kognitiivisessa antropologiassa aineiston 

analyysin menetelmät vaihtelevat tutkimuksessa tehtyjä valintoja myötäillen. 

Lisäksi menetelmät vaihtelevat tiukan strukturoiduista menetelmistä 

tulkinnallisesti väljempiin menetelmiin. Tutkimuksessa tehtyihin valintoihin 

vaikuttavat useat tekijät, kuten tutkijan kiinnostus, tutkimuskohde, aineiston 

tyyppi ja ennen kaikkea erityisesti narratiivitutkimuksen kontekstissa se, minkä 

tyyppisiä tutkittavat narratiivit ovat. (Cortazzi 2007: 392.)  

Catherine Kohler Riessmanin mukaan henkilökohtaisia kertomuksia voi 

analysoida useasta näkökulmasta, esimerkiksi historiallisesta, poliittisesta ja 
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kulttuurisesta. Riessman korostaa, että analyysin näkökulmasta riippumatta 

kertomusten analyysissa keskeistä on tarkastella, miksi tarina kerrottiin juuri 

tietyllä tavalla. (Riessman 1993.) Laadullisen tutkimuksen eräs arviointikriteeri 

on analyysin seurattavuus, minkä vuoksi kuvailen seuraavaksi analyysin vaiheita.  

4.2.1 Litterointi, luennat ja aineiston jaottelu 

Tutkimukseni aineiston käsittelyn aloitin mielessäni jo haastatteluhetkellä, mutta 

ensimmäinen tekninen suoritus oli haastattelunauhojen litterointi. Tämän tein 

jokaisen haastattelun kohdalla pian haastattelun päättymisen jälkeen. Litterointi 

on olennainen osa analyysiprosessia (esim. Wengraf 2001: 209–222). Kirjoitin 

litteroinnin aikana syntyneet analyysiä koskevat ajatukset tekstitiedostoihin.   

Litteroinnin tein sanatarkasti, ja näin ollen litteroitu teksti noudattaa 

uskollisesti puhuttua.29 Tämän tyylin valitsin sen vuoksi, etten ollut täysin 

lukinnut aineiston analyysimenetelmää, enkä halunnut joutua tekemään 

tarkempaa litterointia myöhemmin uudelleen. En kuitenkaan merkinnyt teksteihin 

esimerkiksi taukojen kestoa, koska en katsonut tämän olevan 

tarkoituksenmukaista tutkimustehtäväni kannalta. Taukoihin, äänenpainoihin ja 

emmintään sekä näiden mahdollisiin merkityksiin pyrin sen sijaan paneutumaan 

myöhemmin nauhoja kuunnellessani, nauhojen äänenlaadun asettamissa 

raameissa. Luettavuuden lisäämiseksi olen kuitenkin siistinyt tässä tutkimuksessa 

näkyviä haastatteluotteita. 

Litterointi on aina kompromissi, eikä litteroidun tekstin välityksellä ole 

mahdollista tavoittaa haastattelutilanteessa läsnä olevaa muuta, esimerkiksi 

sanatonta, kommunikaatiota. Litterointi myös jähmettää tutkimuskohteen tiettyyn 

hetkeen, ja haastatteluhetkellä syntynyt kertomus on yksi versio monista muista 

mahdollisista. (Lieblich ym. 1998: 8). Litteroinnin jälkeen ryhdyin lukemaan 

tekstejä. Robert I. Levy kirjoittaa, kuinka antropologisessa tutkimuksessa järjestys 

aineistossa hahmottuu rajausten ja suodattamisen kautta (Levy 2005: 440). 

Rajauksissa ja suodatuksessa sovelsin kahta aineiston lukutapaa, jotka olivat 

Amia Lieblichin jaottelua mukaillen Holistic-Content- ja Categorical-Content -

lukutavat. Holistic-Content-lukutavassa kertomusta tarkastellaan kokonaisuutena, 

                                                        
29 Helena Saarikoski on esittänyt kritiikkiä sanatarkkaa litterointia kohtaan. Toisaalta se uuvuttaa 
tutkijan, toisaalta ”sana” on liian epätarkka käsite analyysiyksiköksi. (Saarikoski 2008: 41.) Kuitenkin, 
sanatarkka kuvaa sitä yksityiskohtaisuuden tasoa, jolla litteroinnit tässä tutkimuksessa suoritin. Sana 
litterointitekstissä vastaa puhuttua sanaa nauhalla. 
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ja tarkempi fokus on kertomuksen sisällön analyysissä. Categorical-Content -

lukutapa puolestaan on hyvin lähellä sisällönanalyysiä. Aineistosta etsitään 

esimerkiksi teemoja ja juonia, joista abstrahoidaan sisältöä kuvaava kertomus. 

(Lieblich 1998: 12–13.)30 Lukutapojen valintaan vaikuttivat tutkimustehtäväni, 

tavoitteeni ja tarkemmat tutkimuskysymykset. En ole lukenut tekstejä 

neitseellisesti ilman ennakkokäsityksiä, vaan luentaan vaikuttivat lähtökohtaisesti 

pro gradu-tutkielmani tulkinnat ja tutkimussuunnitelmavaiheen pohdinnat 

rakentaa tutkimuksen teoreettiset kehykset kognitiivisen antropologian 

kulttuurimallikäsitteen ja narratiivitutkimuksen ympärille. Näin ollen teoria on 

vaikuttanut taustalla alusta saakka lukemista ohjaten.  

Aloitin lukemalla kertomuksia kokonaisina, Lieblichiä mukaellen holistisesti. 

Tunnustelin, mitä aineisto pitää sisällään yleiskuvan muodostamiseksi, ja halusin 

tulla tutuksi litteroidun keskusteluaineiston kanssa. Jo tunnusteluvaiheessa nousi 

esiin joitakin vahvoja ja eläviä kokemuksia, kuten ohitusleikkaukseen liittyvä 

kerronta. Kertomukset vaikuttivat tässä vaiheessa hyvin erilaisilta toisiinsa 

verrattuna. Tunnusteluluennan jälkeen paneuduin lukemaan haastatteluja sisältöön 

keskittymällä ja Categorical-Content-lukutapaa soveltaen. Kokonaiskuva 

aineistosta tarkentui ja tiivistyi lukukertojen myötä. Lisäksi tutkimuksen fokus 

täsmentyi sairauden kulun muodostavien episodien ja sairauden syihin liittyvien 

selitysten sisällön tarkasteluun.31 

Luentojen jälkeen jaottelin aineiston episodeittain. Episodi on kertomuksen 

suurin analyyttinen yksikkö (Elliot 2005: 55), joka narratiivitutkija Donald 

                                                        
30 Amia Lieblich on luonnostellut narratiivisen aineiston lukemiseen, tulkintaan ja analysointiin 
seuraavan lähestymistavan: holistisuus (holistic), luokittelu (categorical), kerronnan sisältö (content) 
ja kerronnan muoto (form). Nämä Lieblich on puolestaan jakanut seuraaviin lukutapojen yhdistelmiin: 
1) Holistic-Content-lukutapa, 2) Holistic-Form-lukutavan tavoitteena on koko kertomuksen juonen tai 
rakenteen hahmottelu. Kertomus voi näin ollen muodostua esimerkiksi komediaksi, tragediaksi tai 
romanssiksi. 3) Categorical-Content-lukutapa 4) Categorical-Form-lukutavassa keskitytään tyylillisiin 
(esim. metaforat) ja/tai muihin kielellisiin kertomuksissa ilmeneviin ominaisuuksiin. (Lieblich 1998: 
12–13.)  
31 Sairauksien tutkimuksen kontekstissa yksilöiden sairauskertomuksia on luokiteltu niiden 
kokonaisuudessaan, kuten esimerkiksi Arthur Frankin klassikkotutkimuksessa The Wounded 
storyteller: body, illness and ethics, jossa hän määrittelee kolme sairauskertomustyyppiä: 
palautumisnarratiivi (restitution), kaaosnarratiivi (chaos) ja kilvoittelunarratiivi (quest) (Frank 1995). 
Frankia aikaisemmin esimerkiksi Gergen ja Gergen ovat luokitelleet kertomuksia regressiivisiin, 
progressiivisiin ja stabiileihin kertomuksiin (Gergen & Gergen 1986).  Tässä tutkimuksessa en 
päätynyt luokittelemaan kertomuksia. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin hyvin pian litteroitujen 
tekstien luennan aikana hahmottui käsitys, että jo yhden henkilön kertomus pitää sisällään erilaisia 
kertomus- tai juonityyppejä sairauden vaiheesta riippuen. Toiseksi en kokenut luokittelua 
tarkoituksenmukaiseksi tutkimustehtävän kannalta. 
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Polkinghornen mukaan muodostuu kahdesta elementistä: lopusta ja loppuun 

vaikuttavasta tapahtumasta. (Polkinghorne 1988: 5–6). Tässä tutkimuksessa 

episodi muodostuu avainhetkestä, tapahtumakokonaisuudesta, joka on välivaihe 

sairauskertomuksen kontekstissa.32 Tällaisia episodeja kertomuksissa olivat 

ensimmäisten oireiden ilmeneminen, hoitoon hakeutuminen ja diagnoosi sekä 

hoidolliset toimenpiteet, kuten ohitusleikkaus. Pohjaan episodijaon sille, mitä ja 

miten jostakin asiakokonaisuudesta on kerrottu haastattelun aikana. 

Haastateltavien kertoessa tarinaansa hänellä on aina joku näkökohta tai asian 

ydin, joka halutaan tuoda esille (Cortazzi 2007: 384). Straussin mukaan tällainen 

narratiivinen evaluaatio heijastaa kulttuurisia olettamuksia ja usein päättää 

episodin. Puhutun eksplisiittisen sisällön lisäksi evaluaatiopisteistä saa vihjeitä 

tarkkailemalla haastateltavan äänenpainoa, jonka on havaittu madaltuvan 

evaluaatiopisteiden yheydessä. (Strauss 2005: 208.)  

Selityksiin liittyvän analyysin tein seuraavien vaiheiden kautta: Luennan 

aikana ja jälkeen poimin aineistosta omiksi tiedostoikseen ne kohdat, joissa 

haastateltavat kuvasivat sairauden syitä. Yhteen koottujen syiden tiedostosta 

hahmottuivat selkeimmin teemat, jotka olivat geenit, ravinto ja huolet. Näiden 

pääteemojen luenta puolestaan paljasti teemojen sisään nivoutuvia alateemoja.  

Valitsemaani tapaan esittää sairauden kulku kronologisessa järjestyksessä 

liittyy tiettyjä ongelmia. Francine Saillant ja Serge Genest kirjoittavat, että 

antropologiset kategoriat ’taudin luokittelu-parantamisrituaali-paranemisen 

muodot’ myötäilevät lääketieteen vastaavia kategorioita, joita ovat ’diagnoosi-

hoito-toipuminen’. Tämä on kirjoittajien mukaan ongelmallista sen vuoksi, että 

kulun tarkastelu tehdään ikään kuin lääketieteen ja sen rationaalisuuden ehdoilla 

sen sijaan, että sairaus ja sen myötä syntyvä kärsimys olisivat lähtökohtaisesti 

tutkimuksen kohteena sosiaalisina ilmiöinä. (Saillant & Genest 2007: xxviii.) 

Saillantin ja Genestin esittämä kritiikki on syytä huomioida myös omassa 

tutkimuksessani. Valitsemani tyyli käsitellä sairauden kulkua episodeittain 

etenevänä juonena toki myötäilee lääketieteen kategorisointia. Tämä muoto on 

kuitenkin kertomuksissa olemassa ja niistä löydettävissä. Sairauden kokemus on 

erottamaton osa sairastunutta ympäröivää lääketieteen hoitojärjestelmää ja -

käytäntöjä, ja samalla tavalla kuin lääketieteen kulttuuriset jäsennykset tarjoavat 
                                                        
32 Episodijaon erilaisista mahdollisuuksista on esimerkkinä James Gee, joka tutkimuksessaan yhden 
naisen skitsofreniakertomuksesta jakoi kertomuksen episodeihin sillä perusteella, miten tietyistä 
tapahtumakokonaisuuksista oli kerrottu. Gee pohjasi etnopoeettisen analyysinsä taukoihin ja 
säkeistöihin ja havaitsi, että kertomus oli taiteellisella tavalla merkityksellinen. (Gee 1991: 15–39.)  
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aineksia sepelvaltimosairausselityksiinkin, hoitojärjestelmä tarjoaa tietyn muodon 

myös osalle sairauskokemusta ja -kertomusta.  

Aineiston analyysi, siihen liittyvä tematisointi ja kategorisointi, vaikuttivat 

hankalilta. Ajoittain ajattelin olevani jopa väkivaltainen aineistoani kohtaan. 

Teemat, kokemukset, käsitykset ja kuvaukset olivat yhteenkietoutuneita, 

päällekkäisiä ja kerrostuneita aineistossa, ja niiden erottaminen analyysiä varten 

oli vastenmielistä. Tuntui, kuin rikkoisin ja pirstaloisin haastateltavan 

kokemuksen. Kokemusten ja käsitysten kerrostuneisuus ja yhteenkietoutuneisuus 

myös näkyy luvuissa 5 ja 6 siten, että esimerkiksi periytyvyyden ympärille 

liittyviä kuvauksia on sekä sairauden kulkua että selityksiä käsittelevissä luvuissa.   

Norbert Ross kirjoittaa, kuinka antropologiassa on edelleen kaksi toistaiseksi 

vastaamattomaksi jäänyttä kysymystä. Ensinnäkin, kuinka ryhmän sisäistä 

vaihtelua tulisi käsitellä, ettei tutkimuksessa syyllistyttäisi toistamaan 

varhaisempien etnografioiden vääristäviä kuvauksia siitä, että kaikki tiettyyn 

ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat samoin? Toiseksi, kuinka aineisto tulisi 

kerätä, analysoida, tulkita ja esittää siten, että yksilö ja yksilölliset erot pääsevät 

niille kuuluvalla tavalla esiin tutkimuksessa? (Ross 2004: 3.) Tämän tutkimuksen 

aineiston on voinut analysoida, tulkita ja esittääkin siten, että henkilökohtaisia ja 

henkilöiden välisiä eroja on ollut mahdollista tuoda esille kertomuksia 

yhdistävien piirteiden rinnalle. Tavanomaiseen antropologiseen tutkimukseen 

verrattuna henkilömääräisesti pieni aineisto on tarjonnut mahdollisuuden 

tarkastella paitsi kertomuksen sisäisiä myös usean kertomuksen välisiä nyansseja. 

Tavoitteeni esittää aineistossa esiintyviä yhteneväisiä piirteitä ja samaan aikaan 

kuvata haastateltavien kokemuksia erityisinä yksittäisinä tapauksina, antaa 

tutkimukselleni tapaustutkimuksellista luonnetta, jossa tapauksena on yksittäinen 

henkilö.  

Toisaalta olen pitänyt mielessä kognitiiviantropologi Roy D’Andraden 

narratiiveihin kohdistaman kritiikin. Hän kirjoittaa, kuinka yksittäisen tarinan 

korostaminen voi olla yhtä essentialisoivaa ja totalisoivaa kuin holistisetkin 

kuvaukset, jos yhtä tarinaa käsitellään ikään kuin se edustaa koko tutkittavaa 

kulttuuria. (D’Andrade 1995: 405.) Tämän vuoksi on tärkeää tuoda esille 

haastateltavien välisiä eroja.   

4.2.2 Kuuntelu 

Ennen analyysin kirjoittamisen aloittamista palasin uudelleen nauhoitettujen 

haastattelujen pariin. Minulla oli ollut pitkä tauko tutkimusprosessissa 
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äitiysloman vuoksi. Litteroidun puheen jatkuva lukeminen väsytti ja huomasin, 

että tekstit alkoivat elää omaa elämää kertojista erillisinä. Koin etääntyväni 

haastateltavista, jotka muuttuivat vähitellen merkkijonoiksi ja irrallisiksi sanoiksi. 

En halunnut haastattelemieni ihmisten kokemusten muuttuvan ’vain’ teksteiksi, 

joten ryhdyin kuuntelemaan haastattelunauhoja, mikä auttoikin irtaantumaan 

jähmettyneistä teksteistä. 

Tekstiksi muuttamisen jälkeen haastatteluiden sisältämät merkitykset 

saattavat muuttua. Vaikka kertomuksen sisältö ei muuttuisi, saattaa haastattelun 

muodollisten piirteiden vaihtelu synnyttää toisenlaisia tulkintoja kertomusten 

merkityksistä. Erilaiset keskeytykset kertomuksessa sekä äänen painon vaihtelut 

voivat olla vihjeitä merkityksellisistä piirteistä. Tutkijat ovat perinteisesti 

tulkinneet litteroituja tekstejä, joista sekä haastattelijan että haastateltavan 

epäröinnit ja virheet on suodatettu häiriötekijöinä pois. Merkityksiä, joita 

muodon, keskeytysten ja reagoimisen tarkastelu avaa, lähestytään intuitiivisesti, 

jolloin tutkijan herkkyys ja merkitys työvälineenä korostuu. (Levy & Hollan 

1998: 334; Cortazzi 2007: 385.)  

Feministisessä tutkimusstrategiassa kuuntelulle on annettu yhä merkittävämpi 

sija puheen ja lukemisen rinnalla. Marjorie DeVault kirjoittaa Spenderin 

ajatuksiin nojaten, kuinka puheen ja lukemisen korostamiseen on ollut syynä halu 

kontrolloida tiedonmuodostusprosessia sekä korostunut tarve saada 

tutkimustulokset näkyviin toisten ihmisten kuuntelemisen kustannuksella. 

(DeVault 2002: 94; ks. myös Honkasalo 2008a: 58–61, jossa kuunteleminen ja 

ääni nousevat keskeiselle sijalle.) 

Kuuntelinkin kertomuksia uudelleen ja keskityin siihen, miten haastateltavat 

olivat käsitellyistä asioista kertoneet. Nauhojen kuuntelun aloitin vuonna 2009, 

jolloin haastatteluajankohdasta oli kulunut aikaa 4–5 vuotta haastattelusta 

riippuen. Kuuntelun tapaani luonnehdin sosiologi Wendy Luttrellia mukaillen 

psykoanalyyttiseksi kuunteluksi. Luttrell nojaa Nancy Chodorowin ajatuksiin 

psykoanalyyttisen ja antropologisen tutkimuksen vuorovaikutuksellisuudesta sekä 

erityisesti tutkijan subjektiviteetistä tutkimuksen teon eri vaiheissa. 

Psykoanalyyttisessä kuuntelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten kertoja 

järkeistää ja jäsentää kehityskertomustaan. Huomiota voi kiinnittää myös 

kertomuksessa esiintyviin fantasioihin, mielikuviin, tunteisiin tai muihin 

henkilökohtaisiin tai kulttuurista ammentuneisiin assosiaatioihin. (Luttrell 2005: 

260–262.) 

Äänimaailma avautui mielenkiintoisena, ja se herätti muistoja 

haastattelutilanteesta. Tarkkailin haastateltavien äänen sävyjä. Kuuntelu tarjosi 
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mahdollisuuden arvioida käyttäytymistäni ja reagointiani haastattelutilanteissa 

sekä arvioida niiden merkitystä haastateltavan kerronnan tyyliin. Kuuntelun 

myötä avautui mahdollisuus pohtia haastatteluista syntyneitä käsityksiä uudesta 

näkökulmasta. Tällainen hetki avautui Elsin haastattelua kuunnellessani. Hän oli 

kertonut kyyneleet silmissään, ettei enää pääse hiihtämään miehensä kanssa, 

koska kunta ei kannattavuussyistä avaa latua järven jäälle. Elsi ei enää jaksanut 

hiihtää mäkisessä maastossa. Haastattelun aikana ja haastattelua lukiessani olin 

ajatellut Elsin surun johtuneen sepelvaltimotaudin aiheuttamista ruumiillisista 

rajoituksista, jotka pakottivat jättämään elämästä tärkeiksi koettuja toimintoja. 

Haastattelua kuunnellessani mietin, kuinka kyse saattoikin olla Elsin ja hänen 

miehensä suhteen murtumisesta. He eivät enää päässeet yhdessä hiihtämään. 

Tulkinta kärsimyksen syistä laajeni kuuntelun myötä Elsin sairauden asettamia 

rajoituksia laajemmalle – ihmissuhteisiin ja talousvaikeuksissa kamppailevaan 

kuntaan.  

Äänimaailma avautui myös ärsyttävänä. Äänen laatu oli selkeä rajoittava 

tekijä tarkimpien havaintojen tekemisessä, ja häiritsi merkityksellistä, kertojan 

viestiä välittävää ääntä (Fingerroos & Kurki 2008: 7–8). Osassa haastatteluista 

kuului taustalta seinäkellon raksutus ja radio, tai nauhoitus muuten vaan kuulosti 

kolkolle ja vieraalle. Sepelvaltimotautikin hivuttautui äänimaailmaan. Se ilmeni 

haastattelujen loppua kohden joidenkin haastateltavieni äänen käheytymisenä ja 

rykimisinä, äänen väsymisenä. Aino kertoi, kuinka tauti vie äänen kun puhuu 

kauan. Kuuntelun myötä pystyin analyysiosiota kirjoittaessani muistelemaan, 

miltä kukin haastateltava oli näyttänyt, vaikuttanut, minkälainen koti hänellä oli ja 

millä tyylillä haastateltava oli puhunut. Tämä auttoi eläytymään uudelleen 

haastattelutilanteeseen, joka muutoin olisi ikuisesti saavuttamattomissa. Jotakin 

oli kuitenkin kadonnut. Eleet ja ilmeet eivät tietenkään ole toistettavissa, vaikka 

faktat olivat tallella. Kuuntelu toimi analyyttisenä apuvälineenä ja auttoi 

hahmottamaan episodijakoa ja narratiivisia evaluaatiopisteitä, joista äänen sävyt 

ja painotukset toimivat vihjeinä.  
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5 Sepelvaltimosairauden kulku 

Juliet M. Corbin kirjoittaa, että ihmiset usein aloittavat sairauskertomuksensa 

terveyskertomuksella. Tiettyyn pisteeseen saakka vointi koetaan hyväksi ja 

henkilö tuntee olonsa terveeksi. Tämän jälkeen tapahtuu muutos, johon 

kiinnitetään huomiota. (Corbin 2003: 261–262.) Sepelvaltimotaudissa muutos voi 

olla äkillinen sairastumistapahtuma, kuten sydäninfarkti. Tällöin sairastuneella ei 

välttämättä ole ilmennyt tuntemuksia mahdollisesta taudista ennen 

sydänkohtausta. Sepelvaltimotaudin kohdalla muutos voi olla myös havainto siitä, 

että aiemmin helppoina koetut päivittäiset toiminnot eivät enää tunnu helpoilta.  

Jerome Bruner kirjoittaa, että elämässä kohdatut hankaluudet toimivat 

kertomusten moottoreina. Kohdatuista hankaluuksista tehdään kertomusten 

välityksellä hallittavampia ongelmia. (Bruner 1996: 99.) Brunerin ajatus kuvaa 

prosessia, joka alkaa, kun ihminen kohtaa vastoinkäymisen elämässään, ja jonka 

aikana kyseisestä ongelmasta pyritään tekemään ymmärrettävä. Useissa kroonisia 

sairauksia käsittelevissä tutkimuksissa on tuotu esille, kuinka sairastuminen 

häiriköi ihmisen ruumiillisuutta, elämäkertaa, sosiaalisia suhteita, identiteettiä ja 

päivittäisiä rutiineja (Bury 1982, 1991; Charmaz 1983, 1987, 1991; Williams 

1984; Lawton 2003; Pierret 2003). 

Michael Bury on ehdottanut termiä elämäkerrallinen katkos mahdollisuutena 

käsitteellistää kroonisen sairauden kokemusta. Bury kirjoittaa sairastumisesta 

Giddensin termejä lainaten kriittisenä tilanteena ja elämäkerrallisena katkoksena, 

jossa jokapäiväisen elämän itsestäänselvyydet, tietorakenteet ja sosiaaliset suhteet 

häiriintyvät ja estyvät. Sairaudella on potentiaalia katkoa sairastuneen sosiaaliset 

ja kulttuuriset siteet sekä uhata omanarvontuntoa, sosiaalista identiteettiä ja 

ruumiillisuutta. Lisäksi vakava sairastuminen tuo tietoisuuteen kuoleman 

mahdollisuuden, joka normaalissa elämässä on tavanomaisesti etäällä. (Bury 

1982: 169.)  

5.1 Tuntemuksista oireiksi 

Buryn mukaan krooniset sairaudet ovat usein luonteeltaan sellaisia, että ne ikään 

kuin vaivihkaa hiipivät ihmisen elämään (Bury 1982: 170). Tällaisena 

sepelvaltimotauti näyttäytyi myös haastattelemieni naisten kertomuksissa. 

Sepelvaltimotaudin alkuhetken määritteleminen vaikutti haastateltavilleni 

ajoittain hankalalle. Sairaus oli kehittynyt pikkuhiljaa, salakavalasti pitkän ajan 

kuluessa satunnaisesti oireillen. Sairauden ensimmäisten merkkien jäljittäminen 



 78

oli kauas menneisyyteen ulottuva prosessi. Haastateltavat palasivat kertomustensa 

eri kohdissa ja aikoina ajassa taaksepäin alkuhetkeä jäljittäessään. Esitin 

haastatteluissa taudin oireiluun ja toteamiseen liittyviä kysymyksiä, joilla hain 

vastausta siihen, miten tauti oli alkanut antaa vihjeitä olemassaolostaan, 

minkälaisina tuntemuksina sepelvaltimotauti oli alkanut ja miten tuntemuksiin oli 

ryhdytty kiinnittämään huomiota.  

Vanhenemista 

Marjo: Kertoisitko miten sulle on ensimmäisen kerran havaittu 

Anna: Tietysti minä en niitä vuosia muista mutta siitä on paljon aikaa kun 

vähä ensi kertoja vihjailtiin --- minulla on se maalaistalo vieläkin niin tuota 

siellä olin ja elin ja hoijin karjaa ja että se oli semmosta tuherrusta ja 

mieskin kuoli kyllä sydäntulppaan 24 vuotta sitten mut enkä sillon vielä 

tienny et nyt se sitten tuli huomijoiuksi mut en ite kyllä millään ymmärtänyt 

että se on sydänperästä minä vaan että se on normaalia vanhenemista kun ei 

pystynykään kävelemään reippaasti aina otti niin rupes mitä kovempaa ja 

kovempaa niin rinnasta vähä ahistammaa ei se sellasta pistoakkaa ollu se 

vain ahisti niin kovasti että se jarrutti ei sitä pystynyt kävelemmää ja sitten 

kun se pahemmaksi meni niin sittehän se piti ihan pysähtyä että niinku 

seinään että se niinku tuntee se laukee se jännitys ja sit lähtee taas uuestaan 

että sen tapasta oli se alku lähtö 

Anna kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, kuinka hän ei kyennytkään 

arkipäivän toimintoihin kuten aiemmin. Hän oli selittänyt muutosta itselleen 

normalisoimalla oireet iän mukanaan tuomiksi vaivoiksi. Ajatus oireiden 

liittymisestä normaaliin vanhenemiseen toistui muidenkin haastateltavien 

kertomuksissa. Pirkko kirjoitti kirjeessään: ”Ajattelin myös, että olen jo niin 

vanha, että en enää jaksa juosta. Olin n. 40-vuotias.”  

Elsi purki sairauden toteamiseen liittyvää vyyhtiä siirtymällä haastattelun 

edetessä ajassa taaksepäin 1970–1980-lukujen taitteeseen. Aivan ensimmäisten 

tuntemusten, ”vähän sellanen huono olo”, hän kuvaili ilmaantuneen humppaa ja 

valssia tanssiessa. Hän oli käynyt tuntemustensa vuoksi lääkärissä. Tuolloin 

häneltä oli otettu myös EKG, jossa ei kuitenkaan ollut löydetty mitään viitteitä 

sairaudesta. Elsi ei ollut osannut yhdistää tuntemuksia sydämeensä. Sen sijaan 

hän oli liittänyt tuntemuksensa arjen toimintoihin ja mahdollisiin 

kilpirauhasongelmiin.  
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Marjo: Mitä sillon ajattelitte 

Elsi: No ajattelin noita kilpirauhas kun tähän tuli sitä koska 

kilipirauhanenkin aiheuttaa sitä kipua ja kasvattelen juurikasveja kesällä 

syön paljon naurista ja rupesin ajattelemaan kesällä että mitä varten minulla 

on aina semmosta kuristavvaa ollu sitten minä kerran luin Kainuun 

Sanomista sillonen lääkäripalsta niin kerran luvin että liiallinen nauriin 

lantun tai kaalin syönti voi aiheuttaa kilpirauhasen liikakasvua ja sitten minä 

olen naurista kasvattanut kyllä minä lanttua syön --- 

Elsi kuvaili myöhemmin kertomuksessaan, kuinka tuntemukset olivat ajan myötä 

voimistuneet ja kuinka hänestä oli lopulta tuntunut siltä, ettei henki riitä. Hän 

kertoi, ettei ollut tuolloinkaan liittänyt voimien vähenemistä sepelvaltimotautiin. 

Hän oli tehnyt muutoksia arjessaan tuntemuksia helpottaakseen ja vaihtoi 

esimerkiksi potkukelkalla työpaikalle kulkemisen kävelyksi.  

Sairauden alkutaivalta kuvattiin epämääräisinä tuntemuksina. Kertomuksissa 

esiintyi yksityiskohtaisia kuvauksia tilanteista, joissa nämä ruumiilliset 

epämääräiset tuntemukset olivat ilmenneet. Työssä ja vapaa-ajalla oli havaittu, 

kuinka ”ahistaa”, ”henki ei riitä”, ”ottaa henkeen”, ”käy henkeen” ja ”henki ei 

vaan kulje”.  

Inkeri kuvaili itseään hyväkuntoiseksi henkilöksi, josta ensimmäisten 

tuntemusten ilmetessä oli tuntunut siltä, kuin kunto olisi laskenut. 

Inkeri: No tota minähä olin varmasti tuntenu jonkinlaisia oireita semmosia 

epämääräsiä aamupahoinvointeja mut mä ne oli sillä lailla nii epämääräsiä 

että siis muutaman vuojen kahen vuojen aikana ennen mutta en osannu niille 

mittää…selitystä mutta ne ei varsinaisesti niinku tuntunu olevan sydänoireita 

kun mulle ei koskaan oo ollu sydänkipuja ei ja tuota vuonna 

1998…loppusyksystä talven alla tuli ensimmäinen…semmonen että kävi 

henkkeen kun kävelin…oon oikeen kävelly ja liikkunu ikäni niinku minä 

huomasin että minä tuota en en jaksakaan kävellä että minulle 

tullee…henkkeen käypi tuuli kävi ens henkeen 

Lihavuutta 

Tuulikilla erilaisten tuntemusten esiintyminen oli kestänyt yli kuusi vuotta, ennen 

kuin tutkimukset tuntemusten syiden selvittämiseksi aloitettiin. Hän oli itse 
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liittänyt alkuvaiheen tuntemukset lihavuudestaan johtuviksi. Tuulikki kertoi, ettei 

hän ollut tiedostanut sepelvaltimotaudin mahdollisuutta tuntemusten aiheuttajana.  

Tuulikki: Sitte tota jälestäpäi oon että sitähä se oli ku alako ahistaa henkee 

ja...ja tuota ja jos oli rasitusta heti tuntu mutta minä aattelin ko mulla on 

tuommonen pyöree aina ollu lihava panin sen syyksi että en siihen sillä 

tavalla se meni kuus vuotta ennen kun alettiin tutkimaan 

Marjo: Ai ja että niin kauan millon tää alko millon tuli ensimmäisiä 

tuntemuksia  

Tuulikki: Jos aatellaan että…luvulla todettiinko se sitte 84 se alko olla niitä 

vaivoja mutta niinkö sanoin nii sitä ei sitä vaan ei ku aattelin että se 

ahistaminen on tuosta lihavuuesta 

Myös Irja oli liittänyt alkuvaiheen tuntemukset lihavuudesta johtuviksi. 

Irja: --- jotta tämmönen lihava ihminen olen niin sitähän aina vaan tuohon 

lihavuuten kun hengästyin. 

Saimi kuvaili hetkeä elämästään, jolloin hän oli ryhtynyt ihmettelemään outoja 

tuntemuksia ja kykenemättömyyttä suoriutua arkeen liittyvistä toiminnoista.  

Saimi: --- tämä minun tapaukseni oli tämmönen että…olin aivan varma 

että...kyllä oli niin että hiihtäessä tuli ensimmäiset oireet että tuli aika paljon 

hiihdettyä tuolla oli aika hyvät ladut että kun nousin rinnettä niin ruppeekin 

tuntumaan että en pääsekään tätä rinnettä enää että mikä tässä on että ottaa 

niinku sanotaan ottaa henkeen ei koske mihinkään mutta ei vaan niinku kulje 

se oli ensimmäisiä oireita niin muistan 84 tämmönen mielikuva josta se lähti 

liikkeelle…sillon vanhin lapsista vihittiin ja me lennettiin Helsinkiin ja oli 

kova pakkanen helmikuussa hirveen kova pakkanen ja tuli sitten jo kiire 

rautatieasemalta ni eikun kun bussi tuli lentokentältä niin siinä sitten toiset 

lähti kauheeta vauhtia kävelemään sinne määränpäähän ja juoksemaankin ja 

siinä minä tunsin että minä en pystykkään että minulla ei kule henki ja nämä 

oli ensimmäset oireet jonka takia hakeuduin tänne erikoislääkärille 

yksityislääkärille mutta siitä meni kahdeksan vuotta melko oireettomana 

mutta toisaalta hän määräsi mulle lääkkeen yks tabletti päivässä. 

Haastatteluotteissa ilmenevissä tuntemusten liittämisessä ikään, fyysiseen 

kuntoon tai ruumiin kokoon on kyse tuntemusten tai oireiden normalisoinnista. 

Normalisoinnilla tarkoitetaan tuntemusten liittämistä tavanomaisiksi, normaaliin 
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elämää kuuluviksi ilmiöiksi. Kathy Charmaz kirjoittaa, että tuntemuksia ja oireita 

normalisoimalla pyritään hallitsemaan tavanomaista elämää ja lieventämään 

sairauden tai oireiden aikaansaamaa katkosta. (Charmaz 2000: 283.)  

Sairastuneen lisäksi lääkärit voivat osallistua tuntemusten normalisointiin. 

Näin tapahtui Sinikalle, jolla ensimmäiset tuntemukset ilmenivät hänen ollessaan 

alle 40-vuotias. Tutkimuksista huolimatta tuntemuksille ei löytynyt selitystä ja 

hän kertoi ajatelleensa, että lääkärit pitivät häntä luulotautisena tuntemustensa 

vuoksi. Lääkärit osallistuivat Sinikan tuntemusten normalisointiin kertomalla 

niiden kuuluvan tiettyyn ikään, jolloin nainen elää työn ja perheen 

yhteensovittamisen ristipaineessa.  

Sinikka: --- kun mä vähän  rupesin tokenemaan siitä niin otettiin sydänfilmi 

niin mulle sanottiin aina ettei oo mitään hälyyttävää 

Marjo: Just muttei oikein kerrottu? 

Sinikka: Mutta ei kerrottu mitään että mitä on että se sitten kun minä niille 

näytin sanoin että näistä oireista ja tällaisista niin ne sano että minä oon 

ravintolassa ollut töissä oon tarjoilija ja ne sano että se voi olla stressiä --- ja 

sitten yks lääkäri sano niin että niin että kun mä alan olla sen ikänen että niin 

että kuuntelen niinku ihtiäni että niinkun alan olla 40 lähellä että silloin jo 

voi olla tällasta  

Ei sydänkipuja 

Haastattelukertomuksissa kuvastui koettujen ruumiillisten tuntemusten vertailua 

tiedettyyn sepelvaltimotaudin oireeseen: rintakipuun. Haastateltavat painottivat, 

että heillä ei ollut ilmennyt kipua. Tämä näkyi edellä Inkerin (s.79) kuvauksessa 

alkuvaiheen tuntemuksista, kuinka hänellä ”ei koskaan oo ollu sydänkipuja”. 

Myöskään Sinikalla ei ollut ilmennyt rintakipua, vaan hyvin epämääräinen joukko 

erilaisia tuntemuksia. 

Sinikka: --- sitten rupes olemaan sellasta kun mulle tuli se huimauskohtaus 

niin mulle tuli tuo sellanen ahdistava mua ahdisti ettei niinku kunnolla 

rintakipua ollu mutta hiki nousi päälle ja kauhia heikkous että kaupastakin 

jouduin kesken kaiken lähteen jättää ostokset mennä autoon jäädä siihen ja 

sitten tuli yhtäkkiä hirveen kylmä sellanen kummallinen kummallinen olo 

vaan että että kun...niinku tuntuu nii että ottais sydämestä mutta kun sitä ei 

oikeen  niinku ymmärtänyt eikä tajunnu --- ja tuota niin sit rupes olemaan 
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mun kun mä pyöräilin tai kävin hiihtämässä tai kävelin mun kaulaa puristi 

kurkusta ja käsivarsia pakotti niin että niinkun nää suonet niihin otti kipiää 

että nämä kun kävelin tohon tiellekin ajoin pyörällä ja siinä ei ollu jo jouduin 

ensimmäisen kerran pysähtymään ja minä aina mikä kauhea mulla oikein on 

että mitä tämän oikeen on että tuntuu että kerta kaikkiaan kaulasta et et mua 

kuristetaan ja henki ei kulje ja tuota niin tosiaan se käsissä 

Marjo: Just 

Sinikka: Ja sitte kun se meni ohi niin sitten pysty rasittamaan taas niinku ei 

yhtään mitään --- 

Pirkon kuvauksessa sepelvaltimotaudin oire, vasempaan käteen säteilevä 

rintakipu, esiintyi tietona sairauden oireesta. Pirkko tiesi, että sepelvaltimotaudin 

oire on vasempaan käteen säteilevä rintakipu. Hänen henkilökohtainen 

kokemuksensa alkuvaiheen tuntemuksista oli kuitenkin erilainen tietoon 

verrattuna. Pirkko kuvaili, kuinka tuntemusten ilmenemisen aikaan hän ei ollut 

huolestunut oikean kätensä kipeytymisestä, koska hän tiesi, että sepelvaltimotauti 

oireilee vasemman kipuna vasemmassa kädessä. Pirkon kokemuksessa kipu oli 

ollut läsnä, mutta väärässä paikassa. 

Pirkko: --- sillon jo vuosia aikasemmin kun oli ollu ja minä lenkkeilin ja  

juoksulenkkejäki tein nii sillon tuli niitä tuntemuksia mulla oikee käsi kipeyty 

tästä kyynärpäästä  niin olin sitten rauhassa että onneksi ei ole vasen käsi  ja 

sitte oli tietysti puristusta tässä rinnassaki kun aattelin että minulla on nii 

ahas tämä henkitorvi että mulla ei kerta kaikkiaan kule ennää happi ja olen 

tullu niin vanhaksi etten pääse ennää liikkeelle...mutta sitte ko alako tulla 

niitä  yöoireitaki eli levossaki ja pienen kävelymatkan jälkeen tuntu että happi 

loppuu niin  kyllähän sitä sitte ajatteli  täytyy tässä olla jotakin sellasta 

sydänperästä. 

Aino puolestaan kertoi ajatelleensa tuntemusten viitanneen suhteellisen selkeästi 

sepelvaltimotautiin, vaikkakin tuntemusten tunnistamiseen liittyi epäuskoa. Aino 

oli työskennellyt terveyssisarena. Ammatti heijastui Ainon puheessa hänen 

viitatessa muita haastateltaviani selkeämmin alkuvaiheen tuntemuksiin oireina.  

Aino kertoi tietäneensä, että sepelvaltimotaudin oire on vasempaan käteen 

säteilevä kipu. Hän piti oikeata kättään vasemmalla olkapäällä tuntemuksista 

kertoessaan.  



 83

Aino: 1977 syksyllä niin mä tunsin ens kerran sellasia oireita en ollu oikeen 

uskoa et se voi olla olla sitä mutta kyllä siinä ihan selvät oireet oli tässä 

olkavarsi mää muka hiihtokilpailuja varten rupesin harjottelemaan vähän 

kun kuuluin siihen aikaan valtuustoon ja oli valtuustohiihdot ja ajattelin että 

nytpä minä vähän treenaan ja rupesin hiihtämään niin sillon tuli se kipu 

tähän olkapäähän ja rupesin siihen kiinnittämään huomiota --- 

Kivun merkitys tuli esille Kirstin kertomuksessa, jossa hän kuvaili sairauden 

alkuvaiheessa esiintynyttä kipua. Vaikka Kirsti ei ollut ajatellut kipunsa johtuvan 

suoraan sepelvaltimotaudista, kipu oli ollut selkeä syy hakeutua lääkäriin. Kirsti 

itse oli liittänyt kivun työtehtävistä aiheutuneeseen rasitukseen. 

Marjo: No jos lähetään siitä liikkeelle kuinka tää tauti teiän kohalla todettiin 

Kirsti: No sehän lähti niin olin vielä työelämässä Kainuun kirjapainolla 

töissä se oli tuota pikkusta ennen joulua se oli perjantaipäivä ja perjantai oli 

työpäivä ja lauantaina lähin sitten kaupungille  niin lähin asioille kun tulin 

töistä. Ja tuota sitte sitten tuli kässiin kipu hirvee kipu tuli näihin kässiin ja 

minä mulla ei mittään käsissäkään ja vaikka missä pidin käsiä ja vaikka mitä 

tein niin koskoo koskoo vaan ja sitten ku tulin kottiin ja se kyllä…olin kotona 

ne pyhät mulla ei ollu mittään lääkitystä joulun...pyhät oli siinä välissä 

torstaina oli työpäivä vaan minä en menny töihin menin tuohon 

työpaikkalääkärille no sehän heti se anto heti lääkityksen  ja sain lähetteen 

keskussairaalaan en tiiä yhtään kun minä muistin etten aikasemmin oo minä 

aina luulin että minä oon terve tietysti sillon kun kirjapainollahan tehhään 

käsillä tein olin taittokonneella monta monituista vuotta ja siinähän pittää 

tuota nostella paljon nostella käsillä ja niin rasittuko ne käet ja minä niistä 

vaan aattelin. 

Haastateltavani vaikuttivat olleen hyvin tietoisia sepelvaltimotaudin ja 

sydäninfarktin oireiden ilmenemismuodoista. Tieto ei kuitenkaan usein vastannut 

haastateltavan henkilökohtaista kokemusta. Ritvan otteesta nousi esille selkeästi 

ero sydäninfarktista tiedetyn ja henkilökohtaisesti koetun välillä.  

Ritva: --- että kaikki nuo tuntemukset jotka parinkymmenen vuoden aikana on 

viitannu näihin mut eihän sitä nuorempana ymmärräkään kun se ei se hirviä 

tuska kun infarktipotilailla sanotaan että se on mahoton se kipu että on niitä 

muuten on ollu niitä huonoja oloja --- 
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Irjan haastattelussa keskustelimme ”Rälläkällä Rintaan” -kirjasta, joka sisältää 

sepelvaltimotautiin sairastuneiden kuvauksia ohitusleikkauskokemuksista. Irja 

kuvaili hämmästyneeseen ja kysyvään sävyyn, miten hänen henkilökohtaisesti 

kokemansa oireet olivat eronneet niistä oireista, joista hän oli tiennyt ja kirjasta 

lukenut.  

Irja: Niin ja eikö se joskus koske ja minulla se särki kässiin 

Ei tuntemuksia 

Sepelvaltimotaudin alkupistettä jäljitettiin myös ilman alkuvaiheen tuntemuksia. 

Hilkka kertoi sairautensa alkaneen 1980-luvulla, kun hän sai verikokeen tuloksen, 

jossa kolesteroliarvo oli havaittu kohonneeksi. Hilkan sairauden alkuhetken 

jäljittäminen tapahtui riskitekijöiden, korkean kolesterolin ja verenpaineen, 

välityksellä. Lisäksi Hilkalla hoidettiin rintakipua. Hän kertoi, että ”se 

[kolesteroli] kai muutaman kerran kymmenennii ollunna”. Mittausajankohtana 

kolesterolin korkeaan arvoon ei kuitenkaan ollut kiinnitetty huomiota. Hilkka oli 

saanut lääkityksen korkeaan verenpaineeseen ja rintakipuihin, vaikka hänellä ”ei 

kummemmin” ollut rintakipuja.   

Hilkka: --- no sittehä se tuota sittehän minä sain sen lääkityksen siinä 

reseetissä luki että verenpaineeseen ja rintakipuja estämään vaikka mulla ei 

sillon kyllä ollu niitä rintakipuja sen kummemmin --- rintakipuja ei oo ollu 

Sepelvaltimotauti kehittyi Hilkan kohdalla vaivihkaa, ja kului lähes kymmenen 

vuotta, ennen kuin seuraavat vakavammin otettavat tuntemukset alkoivat vaivata. 

Yhteenveto 

Kertomuksista piirtyy kuva hitaasti edenneestä ja epämääräisesti oireilleesta 

sepelvaltimotaudista. Naisten kertomuksissa kuvailtiin tuntemuksia, jotka olivat 

olleet epämääräisiä, vaikeasti tulkittavia ja monimerkityksisiä. Alkuvaiheen 

tuntemuksia ei ollut liitetty sepelvaltimotautioireiksi, vaan usein joksikin muuksi. 

Alkuvaiheen tuntemuksilla oli kuitenkin selkeä merkitys naisten kertomuksissa. 

Ne kyseenalaistivat siihen asti itsestään selvänä pidetyn ruumiin toiminnan. (Vrt. 

Soivio 2004: 168.) 

Patricia Benner ja Judith Wrubel tarkoittavat habituaalisella ruumiilla 

kokemusta ruumiista toiminnan itsestään selvänä jatkeena. Varsinkaan arjen 
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toimintoja ei koeta tehtävinä, jotka koostuvat tietoisesti suoritetuista osista, vaan 

toiminta koetaan kokonaisuutena. Sairastumisen myötä arjen itsestään selvistä 

toiminnoista kuitenkin tullaan tietoisemmiksi ja ne myös koetaan eri tavalla. 

(Benner & Wrubel 1989: 71.) Terve, oireeton ruumis ei ole erillinen itsestä, 

henkilöstä ja mielestä, jolle ruumis kuuluu. S. Kay Toombs kirjoittaa, että ihmiset 

ovat perustavanlaatuisesti ruumiitaan, kunnes sairastuminen saa aikaan särön 

tuossa olemisessa. Sairaus tarkoittaa kykenemättömyyttä osallistua toimintoihin 

tavanomaisella tavalla. Rasitusrintakipuiselle aiemmin sen enempää ajattelematta 

ylös kavutut portaat voivat muuttua kauhun ja pelon paikoiksi, joihin ei haluta 

joutua. (Toombs 1988: 207–208.)  

Kertomuksissa ilmeni, kuinka alkuvaiheen tuntemuksia arkipäiväistettiin ja 

ihmeteltiin. Tuntemukset saattoivat pysytellä piilossa pitkiäkin aikoja. Elämässä 

ja arjessa oli saatettu tehdä muutoksia siten, että ne olivat yhteensopivia koettujen 

tuntemusten kanssa. Robert Hahn kirjoittaa, että merkitys, joka ruumiillisille 

tuntemuksille annetaan, ja tapa, jolla niihin reagoidaan, riippuu hyvin monesta 

tekijästä. Jokaisella henkilöllä on kynnysarvonsa, joka määrittää sitä, miten 

vakavaksi sairaus ja oireet koetaan. (Hahn 1995: 22.) Alkuvaiheen tuntemukset 

eivät ole kertomuksissa irrallisia, kuvattavissa olevia ruumiillisia tuntemuksia ja 

oireita, vaan ne liittyvät alusta alkaen osaksi elämäkertaa ja sen tapahtumia.  

Haastattelemieni naisten tietoisuus muuttuneesta tilasta normaaliin tai 

tavanomaiseen verrattuna vaihteli tuntemusten ilmenemisen mukaisesti.33 

Tuntemukset esiintyivät aaltoillen ja arkea määritti epävarmuus sekä 

ymmärtämättömyys tuntemusten edessä. Alkuvaiheen oireilun voisi tiivistää Irjan 

kuvaukseen tuntemuksista, joita oli esiintynyt puolentoista vuoden ajan ennen 

sepelvaltimotaudin toteamista: ”että jotennii oli sellanen väsymys ja kipu vähän 

niinku yritti olla vaan kun se meni sitten ohi sillä lailla ja ei sitä tullu aina 

ajateltua sitten”.  

Sairauksiin ja niiden oireisiin viitataan usein termeillä ”se” tai ”ne”. Tämän 

on tulkittu tarkoittavan sitä, että sairastunut ei koe tautia osana itseään, vaan tauti 

tai oireet ovat kokonaisuuksia, jotka esiintyvät sairastuneesta erillisinä. Ajatus 

sepelvaltimotaudin kehittymisestä ja muovautumisesta itsenäiseksi 

kokonaisuudekseen tuli esille haastattelukertomuksissa. Haastateltavani kertoivat, 

kuinka tuntemusten ilmaantuessa he ajattelivat ja kokivat, kuinka ”minä en 

                                                        
33 Turris ja Johnson kirjoittavat, kuinka huomion kiinnittymistä oireisiin seuraa tietoisuus 
muuttuneesta normaalitilasta ja tätä puolestaan oireiden identifioimisprosessi (Turris & Johnson 2008: 
1466). 
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pysty”, ”minä olen tullut vanhaksi”, ”minä olen lihava”, ”minä olen 

huonokuntoinen”, kunnes ”niitä alkoi tulla”. Aluksi tuntemukset liitettiin osaksi 

itseä, kunnes sepelvaltimotauti alkoi hahmottua itsellisenä toimijana. ”Se” tuli ja 

meni, ”niitä” tuli. Tuntemuksia kuvattiin ruumiiseen kuulumattomina, hitaasti 

hahmottuvina subjekteina, joilla on oma tahto ja jotka asettavat arjelle rajoja.  

Se, miten merkittäviksi tietyt oireet yleisestikin koetaan, on henkilökohtaisen 

kynnysarvon lisäksi yhteydessä laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin oireiden 

havaitsemisen malleihin ja tapoihin (Sanders ym. 2002: 237). Kertomuksissa 

esiintyi näkemys, jossa sepelvaltimotaudin oireisiin ymmärrettiin kuuluvan 

rintakipua ja jota vasten henkilökohtaista kokemusta, josta rintakipu siis puuttui, 

peilattiin. Tuntemusten identifioiminen ja nimeäminen vaikuttivat hankalilta 

niiden epämääräisyyden vuoksi, jolloin kipu muodostui muita, epämääräisempiä 

tuntemuksia pysyvämmäksi referenssipisteeksi. Referenssipisteen avulla 

epämääräisiä ja epävarmoja tuntemuksia voitiin selittää sen avulla, mitä ne eivät 

ainakaan olleet. Naisten tuntemus- tai oirepaletille ei aina tuntunut olevan sanoja.  

M. Cameron Hay kirjoittaa, että oireista puhuttaessa lähtökohta on 

lääketieteessä ja lääketieteellisessä kielenkäytössä. Ruumiillinen tuntemus ei 

välttämättä ole sairauden oire ennen kuin se lääketieteen kielen kautta nimetään 

oireeksi. Lääketieteen kieli ei kuitenkaan usein ole läsnä sairauden alkuvaiheessa. 

(Hay 2008: 200.) Haastateltavani puhuivatkin erilaisista alkuvaiheeseen liittyvistä 

”tuntemuksista”, eivätkä välttämättä käyttäneet sanaa ”oire”. Näitä ensimmäisiä 

oireita kuvattiin ja merkitystä määriteltiin sen suhteen, miten ne häiritsivät 

tavanomaista sosiaalista toimintaa. Retrospektiivisessä kerronnassa, mitä 

tutkimukseni aineisto edustaa, sairauden varhaisvaiheen tuntemuskuvaukset ovat 

kuitenkin jo saadun diagnoosin ja tämän prosessin myötä lääketieteen kielen 

sävyttämiä. Tämä edellä käsittelemäni ilmenee esimerkiksi Inkerin puheessa, 

jossa hän kuvasi kuinka ”olin varmasti tuntenu jonkinlaisia oireita” ja 

tiivistettynä Pirkon kirjeessä: ”Ensimmäisiä tuntemuksia oireista sain noin 10 

vuotta sitten.” 

Elämäkerrallisen katkoksen näkökulmasta tarkasteltuna alkuvaiheen oireilu 

aiheuttaa säröjä, mutta ei vielä merkittävää katkosta elämäkerrassa. Sairauden 

alkuvaiheen aaltoilevan luonteen vuoksi tuntemusten aikaansaamat säröt 

eheytyvät oireettomina kausina. Alkuvaiheen tuntemusten aaltoilu on saattanut 

kestää vuosia. Lääkäriin on hakeuduttu, kun omassa voinnissa tapahtuu käänne 

huonompaan. 
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5.2 Tilanteen lääketieteellinen tulkinta 

Diagnoositilanteeseen eli sairaustilanteen lääketieteelliseen tulkintaan liittyi 

erilaisia kuvauksia poluista, joita seuraten lääkäriin oli päädytty. Osassa 

kertomuksia alkuvaihetta määrittäneet tuntemusten aaltoilu ja epävarmuus 

jatkuivat lääketieteen maailman osallistuessa sairauskokemukseen. 

Epämääräisyydestä kohti toimijuutta  

Tuulikki kirjoitti kirjeessään: Työpaikka tarkastuksissa ei ilmennyt mitään. 

Sydänfilmit eivät näyttäneet mitään hälyyttävää. Enkä tullut valittaneeksi 

vaivojani. Sitten uusi työpaikka lääkäri kiinnitti huomiota kolesteroliarvoihin. 

Hän sanoi että teillä on ollut kauan tuo kolesteroli korkealla. Onko sitä 

tutkittu. Sanoin että ei muuten kuin sydänfilmillä. Hän määräsi EKG:hen. 

Silloin alkoi tapahtua. Pääsin nopeasti Ouluun sydänkatedrointiin. Pian sen 

jälkeen sain kirjeitse tiedot sepelvaltimoiden varjoainekuvauksesta. Siinä 

kerrottiin että on todettu merkittävä sepelvaltimotauti. Oikea sepelvaltimo oli 

mennyt kokonaan tukkoon ja myöskin molempien vasemman sepelvaltimon 

päähaarojen alueella nähtiin merkittäviä ahtaumia. Tällaisessa tilanteessa on 

leikkaushoito ainoa kysymykseen tuleva operatiivinen hoitomuoto.   

Myös Irja kertoi, kuinka hoitoon hakeuduttuaan hänellä epäiltiin oireiden syiksi 

muita tekijöitä kuin sepelvaltimotautia. Irja itse kuvaili epäilleensä ongelmiensa 

syyksi lihavuutta. Irjan mukaan lihavuus oli saattanut vaikuttaa siihen, että syytä 

oireisiin ryhdyttiin etsimään ”ruokapuolelta”. Irjan kertomuksessa kuvastui pikku 

hiljaa aktivoituva toimijuus oman tilansa selvittämiseksi. Useiden tuloksettomien 

terveyskeskuskäyntien jälkeen Irja oli eräällä lääkärikäynnillä kuvaillut olonsa 

todella voimattomaksi. Irjan omatoiminen aktivoituminen ja vaatimukset 

terveydentilan selvittämiseksi johtivat viimein tarkempiin tutkimuksiin.  

Marjo: Millon teillä on tää sepelvaltimotauti todettiin 

Irja: Se on tuota...yheksänkymmentäkuushan se niinko leikattiin ja siitähän 

tullee kaheksan vuotta…mutta onhan se ollu ennennii vaan niinku se mennee 

monessa muusa tutkimuksessa se ei mene ensiksi sinne vaan ruokatorven 

tulehukseen ja ihan kaikkeen muuhun --- siellä terveyskeskuksesa sitä aina 

ajateltiin kun oliko niinkun tätä ongelmaa ruokapuolella ja yhen kerran 

menin sinne  kesällä jo kävin siellä ajattelin siitä ihan tosissaan että pääsisin 

tosissaan tutkimuksiin ja siellä oli sellanen kesäloman sijainen ei se 
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vienykkään oikeen… ja lähin syksymmällä ja sen oman lääkärin 

vastaanotolla että olkon se tosi van sitä en meinannu tuota linja-

autoasemalta tänne terveyskeskukseen päästä ja sillon hän anto minulle 

nitrot ja site sano että varattaan aika siihen pyörän polentaan eli 

rasituskokkeeseen nii siellä se rupes selviämmään ja ne nitrot autto hän sillon 

anto ne nitrot että kokkeileppa näitä että kun ei ne niin vaarallisia...siten se 

lähti 

Irjan kuvauksessa toimijuus kasvoi kokemusten myötä. Ensimmäisten 

tutkimusten aikaan Irja oli kohde, jossa toimenpiteet kohdistuvat vain ruumiiseen. 

Myöhemmin hän kuvasi kertomuksessaan, kuinka joutui itse esittämään lääkärille 

toiveen tutkimusten aloittamisesta. Vasta oman kokemuksen esiintuominen 

vastaanotolla tokaisemalla lääkärille, kuinka ”olkon se tosi van sitä en meinannu 

tuota linja-autoasemalta tänne terveyskeskukseen päästä” havahdutti lääkärin 

kuuntelemaan Irjan kertomusta.  

Selkeä toimijuuden korostuminen henkilökohtaisesti koetun selvittämiseksi 

nousi esille myös Hilkan kertomuksessa. Hän kertoi sinnitelleensä nitrojen avulla 

pitkään, mutta tietyssä pisteessä lääkkeet eivät enää auttaneet. Hän oli hakeutunut 

lääkäriin ja oli vaatinut päästä varjoainekuvaukseen ja ohitusleikkaukseen.  

Hilkka: --- rupesin jo tuolla lääkäripalavelussa kulukemaan vastaanotossa 

että jos tuota pääsis hoitoon kolme neljäkö kertaa siellä kävin ja sitten kun se 

vaihto niitä lääkkeitä se…ei siinä oli kaikenlaisie ongelmie ettei niitä pystyny  

tuota syömmään ja minä aina menin uuvelleen sinne vastaanotolle sitten 

minä kerta sanoin että tuota nehän hoitaa leikkauksella niin tuota se sano 

että noh sinä oot jo yli 70 vuotta että ne ei taho oikeen mielellään jonnoon 

ottaa nooh minä vaan jatkoin sitä juttua sanoin niin täällä kulku kyllä loppuu 

minä en ennää tänne vastaanotolle kyllä tuu --- 

Hän kertoi uhkailleensa terveyskeskuslääkäriä yksityislääkärille hakeutumisella, 

jolloin Hilkkaa hoitanut lääkäri oli suostunut kirjoittamaan lähetteen sillä 

perusteella, että ”kyllä yhteiskunnan pitää sairaansa hoitaa.” Hilkan 

kertomuksesta ilmeni, ettei tällainen lääkärin ”puhuttelu” ei ole yhteisöllisesti 

jaettu tapa hoitaa asioita, vaan että lääkäreitä on tapana kunnioittaa. 

Hilkka: --- minä kun olin jostakin kuullu mulla oli siitä [leikkauksesta] vähän 

tietoa siitä että kun oon vaan tällanen suupaltti ihmettelivät vaan että olen 

oikeassa jamassa sitä lääkärie puhutellut että tuota että ne ei oikeen hyväksy 

sitä että lähtee yksityiselle että niitä jotennii moititaan niitä lääkäreitä sitte 
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ettei sitä ois voinu eri tietäki hoitaa niin [olen] kuullu ja minähän että oon 

täällä yksin Ristijärvellä mies kehu että oot uskaltanu lääkärille mennä ni 

sannoin että pakkohan se on sannoo että ajattelloo ihte 

Marjo: Hyvä että hoitu 

Hilkka: Se hoitu tosiaan että en tiiä että jos minä en ois ollu niin topakkana 

miten tuossa oisi käyny --- 

Varjoainekuvauksessa todettiin tukoksia, ja Hilkka sai tietää joutuvansa 

ohitusleikkaukseen: --- leikkaus tullee että muuten ei kyllä oo mittään toivoa. 

Diagnoosi elämäkerrallisena katkoksena 

Sinikan ja Pirkon kertomuksissa diagnoosihetki näytti murskaavammalta kuin 

muiden haastateltavien kertomuksissa. Sinikka oli käynyt toistuvasti lääkärissä 

ennen diagnoosin saamista. Hän oli kärsinyt huimauskohtauksista, joiden vuoksi 

hän hakeutui ensin silmälääkärille. Tämän jälkeen hän hakeutui 

terveyskeskukseen, jossa ensimmäisellä kerralla oli mitattu verenpaine ja havaittu 

kolesteroliarvojen olleen korkealla. Huimaukset ja erilaiset tuntemukset vain 

jatkuivat. Sinikka joutui taas hakeutumaan lääkäriin. 

Sinikka sai sepelvaltimotautidiagnoosin vuonna 1987. Tuntemusten 

varmistuminen sepelvaltimotaudiksi sekä sen ympärille kietoutuvat tapahtumat ja 

tuntemukset kuvastuivat kertomuksessa elämäkerrallisena katkoksena. Sinikka 

kertoi huvittuneena tilannetta muistellessaan, kuinka lääkäri oli nimilaputtanut ja 

tiivistänyt sillä hetkellä läsnä olevan kärsimyksen ylirasitukseksi ja stressiksi. 

Tuossa tilanteessa nimilaput tuntuivat Sinikan mielestä aivan liian latteilta ja 

itsestään selviltä. 

Marjo: Aattelitteko miten alkuvaiheessa että on sepelvaltimotautia? 

Sinikka: Tiedät sä että mulle ei tullu mieleenkään vaikka koko elämäni tienny 

että äitini kuollu 38 vuotiaana sepelvaltimotautiin ja saanu sydänveritulpan 

mutta sitä en omalle kohalleni sitä laittanut sillon kun lääkäri sano minulle 

sillon keväällä kun oli tehty ne kokeet ja kaikki ja sanottu että sulla on 

sepelvaltimotauti että siellä tehään sellainen rasitustesti ja sitten kuvataan 

että nähdään suurin piirtein paljon siellä on tukoksia niin mulla pääsi itku ja 

sitten tuota niinku purkautu se että koska olin ollu töissä väsynyt mä en 

tahtonu jaksaa enää olla töissä tarjoiljan työ on raskasta työtä ja se että kun 
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mulla oli niitä rintakipuja niin olin niinku uupunut ja se että mä en katto 

saanut sairaslomaa mä valitin valitin näitä kaikkee niin saatettiin antaa 

muutama päivä että saa levätä kun on sressiä ja on raskas työ ja me 

muutettiin tähän ja on vanha talo ja me remonteerattiin tätä ja olin siinä 

mukana ja yöllä kun tulin töistä tein iltavuoroa menin viideksi pääsi klo 12 ja 

yhdeltä ja tuota niin niin tytöt piti laittaa kouluun 7 herätä ylhäälle että ne oli 

niinku kaikki siinä lääkärit sano että oon niinku ylirasittunut ja ressaantunu 

ja sitten tosiaan ne niin niin mulla oon tuon ikänen että [nauretaan] ettei jos 

on jotakin tällasta. 

Myös Pirkon kertomuksessa diagnoositilanteen ympärille niveltyi ahdistusta. 

Diagnoositilanne muodostui katkoksen aiheuttajaksi. 

Pirkko: --- kyllä tietenki sillon ekan kerran kun menin niitä tuntemuksia 

lääkärille sanomaan niin kyllä se heti oli sillä tavalla kartalla sano että sulla 

on niin vahva sukurasite että tämä täytyy tutkia kunnolla ja sain noppeesti 

lääkäriajan no sitten ois kyllä ruvennu kulumaan siihen rasituskokkeeseen 

aikaa kohtuuttomasti että siinä vaiheessa jouduin sitä kiirehtimmään ja sekin 

että en saanu sairaslommaa sillon ku se tauti todettiin olin ihan hukassa ite 

kerta kaikkiaan  piti olla töissä mutta tuota  ei siitä tullu mittään ja sitten  

jouvuin uuestaan lääkäriin  ja sitten sain sairaslommaa että se oli vähän 

sellanen tympee että siitä piti kysyä lääkäri ei ehkä sillä tavalla aattele sitä 

henkistä puolta  ja mitenkä se vaikuttaa tuommone uutine tai minnuu ainaki 

vaikutti hyvin voimakkaasti ---  

Sekä Sinikka että Pirkko joutuivat melko nopeasti ohitusleikkaukseen sairauden 

toteamisen jälkeen.  

Diagnoosi jatkuvuutena 

Toisten haastateltavien kohdalla diagnoosin varmistuminen ei näyttäytynyt yhtä 

katkokselliselta, vaan diagnoosi näyttäytyi jopa elämäkerrallisesti jatkuvana. 

Elsin kertomuksessa diagnoosin varmistuminen ja sairauden toteamisen myötä 

saatu eläkepäätös oli hänen mukaan ollut huojentavaa.  

Marjo: Miten teillä diagnosoitiin angina pectoris kävittekö rasituskokeessa 

Elsi: Kävin no tuota sillon kun menin joulun jälkeen töihin ja sitten tuota se 

uraavana päivänä en ennää menny töihin lääkäri varasi täällä rasitus EKG:n 
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ja lääkäri sano että tullee kivut niin keskeytettään niin minä sanoin eikös se 

jo olis parempi jo laittaa eläkepaperit kun minusta tuntuu etten jaksa ennää 

työtä tehä niin hän sano että kyllä minä oon kattonu että kyllä sulla on 

vaikeata että kyllä se on aivan asiallista ja silloin hän sano että on angina 

pectoris että se rasituksessa ne kivut tullee…tää oli 91 heti tammikuun ekoja 

päiviä ja sen vuojen syksyllä tuli eläkepäätös 

Marjo: No miltä se eläkkeelle pääseminen tuntu 

Elsi: Se oli helpotus ihana olla eläkkeellä kun rahaa tulee mutta miehille se 

ei ole kun nytkin yks pääsi viime talvena ja sillä on ollu niin vaikeeta että 

minä en ymmärrä ittehän pittää kasvattaa siihen joka tietää kun jää 

eläkkeelle että pitää nauttia et nyt voi tehä mitä haluaa en jaksa ymmärtää 

että mitä miten joku voi kokkee sen negatiivisena sen helpotuksen kun ikkää 

tullee ei jaksa ennää niin kuin nuoret jaksaa alkaa työssä väsymään eikä 

eläkkeellä tarvii kelloa vahata. 

Elsi oli tehnyt raskasta ruumiillista työtä, ja sairastumisen aikaan hänellä oli vielä 

useita työvuosia jäljellä. Vakavan sairauden diagnoosihetki jäi kertomuksessa 

taustalle työn raskauden ja eläkepäätöksen noustessa etualalle. 

Haastateltavista kaikki muut paitsi Inkeri kertoivat hakeutuneensa hoitoon 

omaehtoisesti. Inkeri kertoi hakeutuneensa hoitoon ystävättären patistamana.  

Inkeri: --- minähän kuule pääsin kahessa kuukauessa…eh eh…tuo kaveri 

tilasi lääkärin kun minä oon vähän huono lääkäriin menijä 

Marjo: Joo 

Inkeri: Niin se tilasi mulle ihan sallaa lääkärin...ja tota minä tästä 

ensimmäisestä oireesta tavallaan olin muutaman kuukauen päästä 

leikkauspöyällä Oulussa en kerinny sitä ollenkaan sisäistää että mulla on 

sydäntauti ollenkaan ---  

Lääkäri ei ollut varma Inkerin tuntemusten syistä, mutta oli tarjonnut diagnoosiksi 

”mahdollisesti sepelvaltimotautia” ja mahdollisuuden varjoainekuvaukseen.  

Inkeri: --- siinä kun oli epävarmaa se ne oireet niin se sano että haluatko 

varjoainekuvaukseen niin minä sitten kun se tuli niin äkkiä niin minä aattelin 

että ei herran en minä sellaseen kehtaa lähtee --- 
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Parissa viikossa Inkerin vointi huononi ja hän hakeutui varjoainekuvaukseen. Hän 

ei eritellyt tarkemmin syitä hoitoon hakeutumattomuuteensa, mutta kertoi 

tapahtumasta vaivaantuneen oloisena. Inkeri kuvaili tienneensä, että kyseessä on 

sepelvaltimotauti, ja tämä tieto oli auttanut häntä ottamaan tiedon vastaan 

rauhallisesti: ”sekin Lampinen [lääkäri] sano että sepelvaltimotauti ni se 

hämmästy miten minä rauhallisesti otin sen kun mä olin jo aatellu että se voi olla 

ja tuota kyllä se auttaa”. 

Inkerin kohdalla diagnoosi varmisti sen, mihin Inkeri oli kertomansa mukaan 

valmistautunut koko ikänsä. Vanhempien ennenaikainen kuolema ja useiden 

sukulaisten sydäntautiperäiset kuolemat olivat valmistaneet häntä ajattelemaan 

sepelvaltimotautiin sairastumisen mahdollisuutta. Sepelvaltimotaudin tuttuus ei 

kuitenkaan luonut turvaa sairauden toteamisen hetkellä vaan vahvisti jo olemassa 

olevia pelkoja. 

Inkeri: Mutta minähän olin aina ajatellu että mulle tullee sydäntauti joskus 

kun minun vanhemmat oli kuollu niin aikasin sydänjuttuja ja monia monet 

sukulaisia niin minä minä aattelin että minulle tullee sydäntauti mut ei 

syöppää en aina uskonu voihan ne tulla kaikki mutta mä olen uskonu aina 

Saimi oli kärsinyt hengen riittämättömyydestä, minkä vuoksi hän hakeutui 

lääkäriin vuonna 1984. Diagnoositilanteen kuvaus jäi Saimin kertomuksessa 

lyhyeksi. Kysyin häneltä, mitä hän oli ajatellut tuntemuksistaan hoitoon 

hakeutumisen ajankohtana. 

Marjo: No aattelitteko sillon että se voi olla sepelvaltimotauti vai oliko jotain 

muuta mielessä 

Saimi: No ei kyllä minä olin melko lailla varma kyllä olin melko lailla varma 

että tätä se sitä se varmaan on. 

Saimi kertoi myös lääkärin todenneen selvästi, että tuntemuksissa oli kyse 

sepelvaltimotaudista. Hän kertoi, että lääkäri ”sano ettei mittään hättää niin kun 

ei ollukaan”. 

 

Saimi kertoi, että sairauden varmistumisesta huolimatta, hän ei ollut kokenut 

itseään sairaaksi. Vakavan sairauden diagnoosi voi olla musertava, mutta 

sellaiseksi diagnoositilanne ei Saimin kohdalla sairauden kertomuksessa piirtynyt. 

Myös Saimilla oli taustalla vahva sepelvaltimotaudin sukurasite. Tieto 

sukurasitteesta sekä Saimin kuvailema henkilökohtainen epäilys asiasta saattoivat 
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vaikuttaa siihen, ettei tilanne muodostunut hänen kohdallaan erityisen 

musertavaksi. Lääkäri vain vahvisti sen, minkä hän jo tiesikin.  

Diagnoosi saatettiin saada hyvinkin pian ensi oireiden jälkeen. Ainolla 

hiihtokilpailuihin treenaamisen yhteydessä alkanut vasemman olkavarren kipu oli 

saanut hänet epäilemään sepelvaltimotautia ja hän hakeutui lääkäriin. Rasitus-

EKG:n myötä havaittu hapen vajaus nosti piilevän sairauden esille, olemassa 

olevaksi. Hän kertoi tienneensä tuntemusten viitanneen sepelvaltimotaudin 

mahdollisuuteen ja kuvaili tyyneen sävyyn, kuinka ”se tauti [tuli] niinku esille” 

tutkimusten yhteydessä.  

Marjo: Miten se lähti käyntiin minkälainen oli diagnoositilanne  

Aino: No kyllä se oikeestaan sitten kun se rasitus ekg tuli niinku siinä sitten 

meidän terveyskeskuslääkäri totesi että on hapen vajausta sydämessä että se 

olis sepelvaltimotauti nyt minkä asteinen sitä ei tiedä mutta nitrot hän mulle 

anto sillä kertaa ja kävin minä kyllä sitten Oulussa kardiologilla heti ja tuota 

no tiesin mennessä ja hän kyllä anto beettasalpaajalääkityksen jota käytin.  

Myös Anna kuvaili ottaneensa tiedon sairaudesta vastaan tyynesti ja rauhallisella 

mielellä.  

Marjo: Miltä se ensimmäinen diagnoosi tuntu kun sanottiin että on 

sepelvaltimotauti 

Anna: En minä sillonkaan kiinnittäny vakavasti huomiota minä no vaan että 

se on sellanen tauti ja sillä selevä nii en minä sitä sillai kauhulla ajatellu en  

Marjo: Ette pitäny vakavana 

Anna: En ehkä sitäkään harkinnu koskaan ei minä ainaski nyt kun aattelen 

niin minä hyvin rauhallisesti hyvin tyynesti sen otin vastaan sen tiedon ja 

oottelin sitten sitä pääsyä sinne [ohitusleikkaukseen]. 

Yhteenveto 

Kohtaamiset terveydenhuoltojärjestelmän kanssa ovat merkittäviä siksi, että ne 

vaikuttavat siihen, millaiseksi sairauskertomus ja -kokemus muodostuvat. 

Kohtaamisten myötä myös lääketiede osallistuu toiminnallaan 

sairauskertomuksen juonellistamiseen (Mattingly 1994; Good 1994) ja 

sairaustilanteen lääketieteellinen tulkinta vie kertomusta eteenpäin. Sairauden 

alkuvaiheen säröt saattoivat murtua katkokseksi asti, kuten Sinikan ja Pirkon 
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kertomuksissa. Heidän kertomuksissa diagnoosihetki piirtyi elämäkertaa 

voimakkaammin katkaisevana kuin muiden haastateltavien kertomuksissa. 

Nuorena sepelvaltimotautiin sairastuminen on erityiskokemus, joka on yhteydessä 

esimerkiksi lapsiin ja perheeseen eri tavalla kuin vanhemmalla iällä 

sairastuttaessa (ks. Lacharity 1999). 

Hannele Lukkarisen tutkimukseen osallistuneille henkilöille 

sepelvaltimotautidiagnoosi oli ollut valtava sokki, huolimatta siitä, oliko 

diagnoosi saatu äkillisen sydäninfarktin vai pidempiaikaisen oireilun jälkeen. 

Sairaus koettiin rajuna muutoksena aiempaan elämänkulkuun verrattuna. 

Sairastuneet kokivat, että heitä vaadittiin hyväksymään sairastuminen ja 

ilmaisemaan hyväksyntä muuttamalla toimintaa konkreettisesti. Tämä tarkoitti 

lääkitystä, hoitoihin suostumista, muutosta elämäntapoihin, säännöllisyyttä 

elämään ja stressin vähentämistä. Sairastuneet kokivat, että heiltä vaadittiin 

tyytymistä elämään myö silloin, kun hoidot epäonnistuivat. Ulkoisten 

vaatimusten lisäksi elämä oli rakennettava sisäisesti uudelleen. Elämän 

rajallisuuden ja kuoleman mahdollisuuden läsnäolo oli saanut sairastuneen 

arvioimaan suhdettaan perheeseen, työhön ja vapaa-aikaan uudelleen. 

(Lukkarinen 1999: 99.) 

 Sepelvaltimotautidiagnoosi ei siis välttämättä ole erityisen murskaavana tai 

raskas. Osassa kertomuksista ilmeni, että naiset olivat ”arvanneet”, ”ajatelleet” tai 

”tienneet” heidän epämääräisten oireidensa viitanneen sepelvaltimotautiin tai sen 

mahdollisuuteen. Esimerkiksi voimakkaan sukurasitteen myötä 

sepelvaltimotautiin sairastumista oli osattu odottaa, ja sairaudesta piirtyi kuva 

jossain määrin elämäkerrallisesti odotettuna.  

Michael Buryn käsite sairaudesta elämäkerrallisena katkoksena onkin 

haastettu tutkimuksissa, joissa kroonisesti sairaat ovat kuvailleet kokemuksiaan 

tavoilla, joissa sairaus ei näytä aiheuttavan merkittävää katkosta (ks. Soivio 2004: 

169). Erityisesti jos vaikeuksia ja hankaluuksia on odotettavissa elämänhistorian 

ja ympäröivän kulttuurin valossa, sairautta ja sairastumista ei koeta äärimmäisen 

murskaavana (Cornwell 1984). Fairclothin ym. tutkimuksessa aivohalvausta, sen 

äkillisyydestä huolimatta, ei ajateltu katkoksena, vaan olennaisena osana 

elämäkertaa. Fairclothin tutkimuksessa tieto aivohalvauksesta, oman tai toisten 

ihmisten kokemusten myötä, auttoi sairastunutta kuvaamaan aivohalvausta vain 

lievän katkoksen aiheuttajaksi. (Faircloth ym. 2004.) Myös Pound ym. 

huomasivat aivohalvauksen elämäkerrallista katkoksellisuutta käsittelevässä 

tutkimuksessa, että aivohalvaus sisälsi elementin tuttuudesta tai normaaliudesta 

sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka olivat tottuneet ankaraan elämään. 
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Tutkimukseen haastateltujen ihmisten elämään kuului kipua, kärsimystä ja 

kuolemaa jo ennen aivohalvausta haastateltavien iän ja sosiaaliluokan vuoksi. 

Tällöin aivohalvauksen katkokselliset elementit näyttäytyivät vaikutukseltaan 

vähäisempinä. (Pound ym. 1998.) Carricaburu ja Pierret tutkimuksessaan 

hemofiliasta kärsivistä homoseksuaalimiehistä väittävät, että tutkimukseen 

osallistuneiden identiteetti vahvistui HIV-diagnoosin myötä. Tämä johtui siitä, 

että miesten elämä oli jo järjestynyt yhden taudin (hemofilian) ympärille, jolle 

HIV-diagnoosi oli jatke. (Carricaburu & Pierret 1995.) Sairautta ei koeta niin 

murskaavana, kuin elämäkerrallinen katkos antaisi ymmärtää, kun sairaus 

ilmestyy jo olemassa olevan kärsimyksen, raskaan elämän tai sairauden keskelle.  

Diagnoosin varmistumisen jälkeen sepelvaltimotauti nousee haastateltavieni 

kertomuksissa etualalle ja sairauden verkko elämän ympärillä saa tiiviimmän 

otteen. Byron J. Good kirjoittaa, kuinka diagnoosi- ja hoitotilanteissa on läsnä 

useita muovaavia ja muokkaavia toimintoja, joiden välityksellä sairaus 

muodostetaan olemassa olevaksi. Sitä tehdään samaan aikaan tiedettävissä ja 

kontrolloitavissa olevaksi objektiksi. Sairautta muunnetaan joksikin toiseksi 

tiettyyn kulttuuriin kuuluvien hoitojen tekemän muuntamistyön välityksellä. 

Samaan aikaan sairaus on kuitenkin syvästi juurtuneena henkilökohtaiseen 

kokemukseen ja sosiaaliseen elämään. (Good 1994: 167.) Diagnoosia seurannut 

ohitusleikkaus, niille joille leikkaus oli tehty, on haastatteluissa erityisaseman 

saanut kokemus. Leikkauksen ympärille kutoutuu ajoittain enemmän 

vaakalaudalla olevia elämän tekijöitä kuin varsinaiseen sepelvaltimo-

tautidiagnoosiin.  

5.3 Ohitusleikkaus 

Ohitusleikkaus on toimenpide, johon päädytään, jos sepelvaltimotauti on laaja-

alainen, ahtaumat hankalasti hoidettavissa pallolaajennuksella tai jos taudin 

ennuste on sellainen, että ohitusleikkaus on tarpeellinen. Leikkauksen tavoitteena 

on kuljettaa veri tehtyjen ohitusten avulla ahtaumakohtien ohi. Tällöin 

sydänlihaksen verenkierto paranee, sydänlihas saa riittävästi happea ja 

rasitusrintakipu vähenee. Ohitusleikkaus on leikkaukseen päätyvälle suuri 

leikkaus fyysisesti ja henkisesti. Leikkausta varten rintakehä avataan 

halkaisemalla rintalasta pitkittäin kahtia. Leikkauksen ajaksi sydän pysäytetään. 

Sydänkeuhkokone huolehtii elimistön verenkierrosta leikkauksen aikana. Ajatus 

sydämen pysäyttämisestä on pelottava ja suuri asia leikkaukseen joutuvalle. 

(Hippeläinen 2008: 285–287.)  
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Sinikan, Irjan, Saimin, Anna, Pirkon, Kirstin, Inkerin ja Tuulikin 

ohitusleikkausten ympärille kietoutui erilaisia voimakkaita erityiskokemuksia. 

Ohitusleikkauksen ympärille liittyi vaihtelevasti kertomuksia leikkausta 

edeltävästä ajasta ja ajasta leikkauksen jälkeen. Itse leikkauksesta kerrottiin sen 

perusteella, mitä toisilta henkilöiltä – lääkäreiltä ja omaisilta – leikkauksesta oli 

kuultu, koska itse leikkauksen aikana potilas on tiedottomana. Sinikka kuvailikin, 

että: ”--- ja minähän en itte tiedä näistä mitään…että sanoisin että minä oon 

niinku jälkeenpäin kuullu.” Ohitusleikkauskokemuksia tutkinut Alan Radley 

kirjoittaa ohitusleikkausoperaation olevan ei-aikaa, non-time, leikkaukseen 

joutuneen henkilön kokemuksessa. Samaan aikaan leikkaus, sitä edeltävä ja sen 

jälkeinen aika ovat merkityksellisiä aikoja lääketieteen maailman 

ujuttautumisessa henkilökohtaiseen elämään. (Radley 1996: 118, 134–135.) 

Ohitusleikkaus katkoksen aikaansaajana 

Saimi kertoi ensimäisten oireiden ja leikkausta edeltävien vuosien välisen ajan 

kuluneen melko oireettomana ja hän kuvaili pärjänneensä arjessa hyvin. Hän oli 

muuttanut vuonna 1988 ja saman vuoden äitienpäivän aikoihin piha- ja kotitöiden 

jälkeen huomannut vasemman kätensä kipeytyneen. Särkyä kesti monta yötä. 

Kipuepisodi päättyi terveyskeskukseen ja kortisonipiikin laittoon käteen, 

”sydänjuttulääkärin” toimesta. Saimi kertoi, kuinka hänen terveyskeskuksessa 

mukana ollut tyttärensä oli kyseisen episodin aikoihin epäillyt kivun johtuneen 

jostain muusta vakavammasta. Terveyskeskuksessa käynnin jälkeen Saimi kertoi 

vointinsa huonontuneen ja hän hakeutui jälleen lääkäriin. Saimi kertoi 

pyytäneensä itse päästä tutkittavaksi ja jatkotutkimuksiin: ”--- mulla on nyt jotain 

että tämä ei ole ihan ihan kyllä luuloo ja hän tutki.” Hän kertoi odottaneensa 

jälleen kerran hyviä uutisia rasituskokeen ja isotooppikuvauksen tuloksista, koska 

aikaisemmillakaan lääkärikäynnillä ei ollut havaittu mitään vakavaa. Toisin 

kuitenkin kävi.  

Saimi: --- sanoi eh...kun pyysi istumaan että nyt on sellanen tilanne että tässä 

ei oo mittään muuta mahollisuutta että nyt on lähettävä Ouluun ja pistin 

kauheesti hanttiin että nyt on jotain tässä mätää että en minä oo sillä tavalla 

sairas ja olin ihan äksy lääkärille minä sanoin että en yksinkertaisesti lähde 

näillä vaivoilla että tämä ei voi olla niin vakavaa noh hän siinä sano ja minä 

sanoin että näin vanha ihminen että mitäs minua enää niin hän sano että 

vanha 60 vuotias on niin jääny mieleen nää ja ei mitään muuta kuin ja sanoin 
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sille kun lähettiin niin sanoin että en sinne lähde ja lääkäri sano että 

miettikää nyt ja niihän minä sieltä itkun kanssa kävelin ja poikani oli sillon 

siinä työssä ja menin sinne työpaikalle ja hän sano että no niin kyllähän nyt 

sulla on lähtö että näkkee naamasta ja minä vielä sillon kun tultiin kotiin niin 

koko ajan sanoin että en lähe mihinkään mutta täällä oli sitten tyttäreni hyvä 

ystävä lääkäri niin hän oli täällä ja hän sano sitten että nyt sinä oot aivan 

väärässä tässä että sinähän lähet sinne ja sitten maanantaina minä aattelin 

että soitan sille lääkärille ja soitin että kyllä minun pitää lähtee ja soitinkin 

niin hän sano että oli jo sillon perjantaina laittanu paperit Ouluun 

Neuvottelu potilaan ja lääkärin välillä leikkaukseen ryhtymisestä ja leikkaukseen 

liittyvistä asioista on molempien osapuolien yhteinen sitoumus. Leikkauksen 

tarpeen kuuleminen voi olla shokki, jos sepelvaltimotaudin kanssa on totuttu 

elämään vuosia lääkityksellä pärjäten. Vaikka lääketieteen näkökulmasta olisi 

kyse korjattavissa olevasta viasta mekaanisessa elimessä, se on ongelmallista 

potilaalle erityisesti itsen ja sairastuneen identiteetin näkökulmasta. Lynda Birke 

kirjoittaa, kuinka sydämeen liitetyn symboliikan voimakkuuden vuoksi 

biolääketieteen diskurssien täytyy olla todella vakuuttavia, että sairastunut 

hyväksyy ja suostuu sydämeen kohdistuvaan leikkaustoimenpiteeseen (Birke 

1999: 129). Leikkauspäätös piirtyikin osassa kertomuksista vahvempana 

elämäkerrallisen katkoksen elementtejä sisältävänä kuvauksena kuin muut 

sairauden kulun vaiheet. 

Saimi kertoi kokeneensa oireet hankalina ja vakavan oloisina ennen 

leikkausta, mutta diagnoositilanteessa hän ei kuitenkaan ollut uskonut tilanteen 

olevan vakava. Hän kertoi olleensa siinä uskossa, että elämä jatkuisi lääkkeiden 

avulla, kuten siihenkin saakka. Saimin normaali elämä oli muodostunut elämäksi 

vähäoireisen, lääkityksellä hallittavissa olevan sepelvaltimotaudin kanssa. Hän oli 

vähäoireisten vuosien aikana oppinut suhteuttamaan vähäoireisuutensa sairauden 

vakavuuteen. Saimin oli vaikea hyväksyä tarvetta leikkaukselle, koska ei kokenut 

olevansa vakavasti sairas oireiden voimakkuudesta huolimatta. Saimi pääsi 

nopeasti ohitusleikkaukseen.  

Saimin kohdalla vasta ohitusleikkaukseen joutuminen ja sepelvaltimotaudin 

vakavuus aiheutti elämäkerrallisen katkoksen. Itsestäänselvyydet, kuten 

vähäoireisuus, toimintakykyisyys, johon kuului Saimin kohdalla arjen toimintoja 

kuten marjastus ja sienestys, lasten ja lastenlasten kanssa puuhailu ja lääkityksellä 

arjessa pärjääminen, joutuivat kyseenalaistetuiksi.  
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Inkerin tapauksessa sepelvaltimotaudin tuttuudesta ja odotettavuudesta 

huolimatta toimenpiteisiin, varjoainekuvaukseen ja ohitusleikkaukseen, 

joutuminen muodostui suuremmaksi katkoksen aiheuttajiksi kuin 

diagnoositilanne. Hän kertoi vaikeuksistaan hyväksyä muuttunut tilanne. Inkeri 

kertoi mieleenpainuneesta tapahtumasta, joka johti varjoainekuvaukseen ja 

ohitusleikkaukseen. 

Inkeri: --- tuli ko minä tota autoo tulipalopakkasella peittelin peitto niin 

mulle tuli semmonen kohtaus että se oli tulipalopakkanen että minä ajattelin 

että nyt pittää päästä varjoainekuvaukseen ja minä soitin ja tulin tuohon 

etteiseen se tuli niin pakahuttava tunne ei ollu kipuja sillonkaan niin niin tota 

minä heti soitin juvoselle sinne sairaalaan kun se oli sanonu että soita niin 

minä oon vähän sellanen että yllätän ittenikin niin soitin sille suoraan että 

pane minut varjoainekuvaukseen ouluun ja sehän laitto ---  

Inkeri kertoi, että hän sai ohitusleikkausajan kahden viikon päähän 

varjoainekuvauksesta. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei Inkeri ollut kertomansa 

mukaan ehtinyt ajatustensa tasolla mukaan prosessiin. 

Inkeri: --- niin se sano että kuule että jos sinä nyt haluat niin sulla on 

leikkaus nyt sielä Oulussa kyllä minä aattelin kun minä en ollu oikein 

psykologisesti niinku valamistautunu kun ei mulla ollu niitä kipuja niin 

hirveesti kuin ihminehän kypsyy kun on kipuja ja semmosia niin jonkin asian 

operaatioon mutta ku mä aattelin että järki sanoo et nyt se on tehtävä. 

Leikkaukseen pääsyn nopeus johti siihen, ettei Inkeri ollenkaan ollut 

valmistautunut kohtaamaan sairauden vakavuutta. Inkerin tulkinnan mukaan 

hänen mielensä ei ollut ehtinyt kypsyä vakavan ruumiillisen sairauden 

mahdollisuuteen, koska ruumis ei ollut antanut sairaudesta viestejä eli kipua, joka 

olisi ollut helpommin tulkittavissa vakavammaksi terveysongelmaksi. Hän kertoi 

tehneensä päätöksen, kun oma pohdinta yhdistettynä vastaanotolla saatuun tietoon 

sairauden laadusta ylittivät ruumiillisen kokemuksen. ”Järki sanoi” että leikkaus 

oli tehtävä. 

Inkeri vältteli ajatusta leikkauksesta aivan viime hetkeen asti. Hän oli 

pohtinut, olisiko hänen leikkauksen aikaan sairastamansa nuha olisi antanut syyn 

olla menemättä leikkaukseen, mutta lääkäreiden mielestä leikkaus oli voitu 

nuhasta huolimatta suorittaa. Hän päätti episodikuvauksen lausahdukseen ”--- 

sitten minä olin leikattu ja sen pitune se”. Leikkauksen jälkeisestä ajasta Inkeri 

kertoi, että hänen oli ollut vaikea hyväksyä sitä, että rinta oli sahattu poikki. Hän 
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ei kuvaillut ruumiillisia vaikeuksia, mutta sen sijaan kertoi, että hänellä vaikeudet 

olivat henkistä laatua: ”--- ja...et se järki sano et se oli okei mutta mieli tuli vähän 

hittaammin---”  

Myös Irjan kertomuksessa ohitusleikkausta edeltävä aika ja siihen joutuminen 

piirtyivät lievän katkoksen aiheuttajina. Irja kertoi, ettei hän olisi halunnut mennä 

leikkaukseen. Hän ei olisi halunnut kertoa tapahtumasta. Irjan mielestä 

tapahtumavauhti oli ollut nopea sairauden hitaan alkuvaiheen jälkeen.  

Irja: Nii just...ja sehä oli se leikkaukseen lähtö minähä aioin ensiksi jäähä en 

meinannu tuolta Kajaanista lähteekkä ennen kun… pittääkö kertoa sehi 

Marjo: Joo mielellään 

Irja: No sitte se oli se rasituskoe niin se omalääkäri sano sitte että ehä minä 

montaa kertaa ehtiny polokasta sitä pyöree sillon tuli jo rytmihäiriö ensi 

kertaa elämässä nii hän sano että kyllä nyt on sellanen juttu ettei me mittää 

lääkkeitä ennee lisätä täähän on näin että laitto lähetteen ja uskon että Oulun 

kautta jouvut kulukemaan sano sillä tavalla...se tuli sitten aikannaan 

Kajaanista kuhtu minä jotta niin noppeesti ei auta sannoo vanhoja ihmisiä ei 

huolita etteenpäin niinkun täällähi on puhe ihmisillä että Kajaanista ei pääse 

millään Ouluun niin paljon puhuvat ettei ne vanahoista ihmisistä välitä 

mittään mutta minulla oli sillä lailla syyskuussa lähetettiin se sinne 

tammikuussa sitten kututtiin tuonne Kajaaniin ja ...no hetkinen…mitähän se 

oli…ei mittään tutkimusta että hän vaan lähettää Ouluun lähettää niin minä 

sanoin että ei lähetetä vielä että minä ruppeen ensin laihutuskuurille että ei 

lähetetä sitä lähetettä vielä...kahto minua kyllä tohtori vähän tuolla lailla 

ihan pitkään ja jutteli kaikkea siitä ja sanoi vielä uuelleen että kyllä minä 

lähetän nii minä sanoin että antaa olla vielä lähettämätä se oli 

tammikuuta…ja sitten no sitten sanoi vihon viimein no onhan meillä nämä 

puhelimet jos sinä sitten siihe suostut niin soita no niin sitten oli talavi ja 

sitten alako kaikki jo naapurikin painostaa että kyllä sinä oot aika tyhmä 

ihminen että et anna lähetettä laittaa niin minä sitte vain huhtikuussa soitin 

Kajaaniin ja eikun lähete lähti Ouluun saman tien ja sitten tuli tuota 

toukokuussa kirje että ootko jo meidän listoilla jos haluaa ottaa yhteyttä ja 

elokuussa oli siinä varjoainekuvvauksessa ja syyskuussa leikkauksessa näin 

noppee oli minun minä olen piässy ja ite olin vielä vastaan sitä.  
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Elämäkerrallisesti odotettu leikkaus 

Kirstin ja Hilkan kertomuksissa ohitusleikkaus ei muodostunut yhtä merkittävästi 

katkosta aiheuttavaksi erityiskokemukseksi. Kirsti kertoi ajasta ennen leikkausta 

ja kuvaili, miten leikkaukseen pääsy oli hänen kohdallaan venynyt.  

Kirsti: --- hirveen pitkä aika sitten jouvuin niinku keskusaairaalaan sielä olin 

ja kuvattiin ja sitten Ouluun leikkaukseen ja se laitto sieltä Ouluu ja sitten 

jouvuin varjoainekuvvaukseen ja sitten kun ei alkanu tulla…ei kun niin…no 

jouvuin varjoainekuvvaukseen ja kävin siellä  ja lupas sieltä laittaa kirjeen 

tänne että millon pääsee leikkaukseen ja se veny ja veny sitten kun sanon niin 

sano että on niin vaikeeta että eihän mulla vaikeeta ollu sano niin että kun 

sinulla on vaikeuksia soitapa että missä asti ne on ne paperit siellä Oulussa 

ja kuukausi oli niinhän minä soitin sitten sinne ja siellä ehtivät taisin olla 

kyllä mapissa ihan viimesenä kun ei meinannu löytyä ja sitten pian tuli se 

leikkaukseen kutsu minähän olin hirviän hyvässä kunnossa viikonko minä 

olin sitten siellä täällä päin olin viikon ja kun ne tikit ei menny kiinni niitä 

haavoja piti valella ja valella että ossaan minä valella niitä kotonakki että 

enkö minä pääse kottiin  niihän se sitten laitto minut kottiin...ja sittehän se 

[haava] ei meinannu mennä kiinni se pääs auki tästä luun päältä sen sitten 

menin vuojen päästä lääkärille se muisti vielä vuojen päästä ja kysy miten 

sain sen kiinni sen haavan oma apu se on paras apu täältä asti auki. 

Hilkka kertoi leikkauksestaan vähän. Hänen leikkauksensa oli myöhästynyt 

lääkärilakon vuoksi. Hilkka totesi tyynesti leikkauksen menneen hyvin ja 

toipumisen olleen nopeaa. Hilkka piti tärkeänä tuoda esille ennen leikkausta 

vastaanotolla saamaansa viestiä lääkäriltä, joka oli kommentoinut Hilkan korkeaa 

ikää mahdollisena esteenä leikkaukselle. 

Hilkka: --- oisko siinä menny pari kuukautta ja sitten tuota…minä pääsin 

sinne lekkaukseen niin se oli kaikki meni ihan...hyvin eh siellä yliopistolla 

sanottiin ettei ikä oo mikkää este että jo 90 vuotiaan tässä leikanneet ja se on 

jo monta vuotta ulukomailla kulukenu ja postia laittelloo sieltä ja minä sitten 

mielestäni olin sillä keinoin suht koht hyväkuntonen vielä että se 

paraneminen edisty sitten hyvästi että ite en mielestäni että ei siinä ollu 

mittää ongelmie sitte  kun pääsin kottiin. 

Anna kertoi ymmärtäneensä tilanteen vakavuuden vasta ohitusleikkauspäätöksen 

myötä. Annan kertomuksesta piirtyi muita haastateltavia voimakkaammin kuva 
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hänestä lääketieteellisten toimenpiteiden kohteena. Anna itse jäi etäiseksi 

kuvauksessaan. Anna kuvasi, kuinka ”ne” eli lääkärit ryhtyivät tekemään ”siitä” 

sepelvaltimotaudista olemassa olevaa.  

Anna: --- sitten ne rupes vaan tutkimaan ja panivat minut Kajaaniin 

tutkimuksiin ja siellä todettiin että jotain on ja sieltä panivat Ouluun ja siellä 

se sitten nähtiin että siellä on tukos ja siitä ne kyllä ne aina mainihti että se 

läppä vuotaa ja ne loppujen lopuksi korjattiin kaikki yhtä aikaa 

Marjo: Osattiinko heti diagnosoida se tauti 

Anna: Kyllä siinä jonkin aikaa meni en ainakaan minä tienny enkä minä 

älynny kyselläkkää  

Marjo: Mutta ei lääkäritkään 

Anna: Ei ne sen paremmin ei ne selostanu sitä sen paremmin en minä tienny 

kyllä se oli ihan viimenen tippa että minä tiesin että sitten tiesin kun sanottiin 

että sinulle pannaan jonoon leikkuuseen Ouluun sitte mulle selvisi et joo 

tämäpä taitaa ollakin sitte jotain muuta eikä sitä vanhenemista miksi minä 

sen aina panin ja panin vanhuuen piikkiin. 

Annan kertomuksessa leikkausta edeltävää aikaa määritti voinnin selkeä 

huononeminen. Voinnin huononeminen sekä mahdollisuus kypsytellä ajatusta 

leikkaukseen joutumisesta olivat saaneet Annan suhtautumaan leikkaukseen 

odottavin mielin. 

Anna: --- siinä oli kuitenkin muutama kuukausi aikaa että ei ennää saattanu 

kävellä paljoa mutta oliko se sitten täällä [päässä] joka viirasi mutta kyl se 

tunnusti et se huononi paljon siinä enne kun pääsi sinne Ouluun minä olin 

ihan pehmeä ja valmis lähtemään sinne kyllä 

Marjo: Että ette epäröinyt  

Anna: En kun outin niinku hartaasti kun pääsis  

Onnistunut leikkaus 

Leikkausta kuvattiin kertomuksissa usein onnistuneeksi, ”meni hyvin”. 

Leikkauksen teknisen onnistumisen lisäksi kohtaamiset hoitohenkilökunnan 

kanssa olivat muodostuneet tärkeiksi kokemusta määrittäviksi tekijöiksi. 
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Marjo: Miten se leikkaus sillon meni 

Pirkko: Leikkaus meni hyvin että mulle tehtiin kolme ohitusta ja Oulussa oli 

tosi tosi ihana osasto kyllä missä olin että sieltä kyllä pelkästään kiitosta tosi 

sympaattisia ja avuliaita 

Myös Saimi kertoi, että hänelle, ja potilaille yleensä, on todella tärkeää tulla 

huomioiduksi yksilönä. Yksilöllisyyden huomioiminen oli vaikuttanut 

leikkauskokemukseen positiivisesti.  

Saimi: Leikkaus meni hyvin ei ollu mitään semmosta vuoden odotusaikaa kun 

oli mulla täällä aortan juuressa ne oli niin kiinteet molemmat  että siinä se oli 

se leikkaus meni hyvin se oli minulle olen aina sanonut että erittäin raskas 

siis koko tämä prosessi se oli hyvä ja siellä hoidettiin niin mahottoman hyvin 

minä sanoin…lääkäreille että sillon kai on erittäin hyvä hoito kun potilaasta 

tuntuu että minä olen minä olen ainoa ja te kaikki olette minua varten minä 

en ole mitään muuta kun massaa teille minä tiedän sen mutta sehän on hyvä 

kun on tämmönen tunne siellä oli kyllä niin äärettömän hyvä hoito.  

Marjo: No miten se leikkaus meni 

Irja: No ihan mukavasti meni minä en sitähän minä sanoin tutullekin että 

minä ku se ei oo koskaan pelottanu en minä oon yhtään vesipisaroo sen takia 

oo eikä minua oo pelottanna minoon sen verran tyhmä ihminen eikun sillä 

ajatuksella että täältähän sitä joutuu lähtemään jos millon vaan siellä oli 

sitten eikä sielläkkää pelottanna siellähän se vuorokausi mennöö että sitä 

mittään tiiäkkään niin se männöö ja viikon olin siellä. 

Haastateltavani kertoivat, että he eivät juuri olleet pelänneet leikkausta. 

Selkeimmin leikkaukseen liittyvä pelko tuli esille Sinikan kohdalla hänen 

kertoessaan toisesta ohitusleikkauksesta. Hän kertoi, että ensimmäisellä kerralla 

häntä ei pelottanut, mutta toisella kerralla pelotti siitä syystä, että lääkäreitä 

pelotti leikata.  

Sinikka: --- kun oon lähteny siihen toiseen leikkaukseen minä aattelin että 

minä en tuu sieltä takasin että se tuntemus oli sellanen 

Marjo: Oliko se enemmän niinku pelkoo 

Sinikka: Se pelko tuli siinä että koska lääkäreitä pelotti ruveta leikkaamaan 

niin potilasta pelotti mennä sinne leikkaukseen mää sanoinkin niille 

lääkäreille en minä tänne tulisi jos ei olisi pakko mutta ei ole muita 
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vaihtoehtoja mutta kyllä sitten sillon illalla kun tietysti aamulla piti lähteä 

siihen  leikkaukseen ja niin otin yhteyttä ja juttelin mieheni kanssa ja juttelin 

lasteni kanssa ja tuota niin…ne sanovat että se on taivaan isän käsissä äitin 

elämä että nyt katotaan kuinka käy että et tilanne tuntu niin vaikeelta sillon --

-   

Pirkolla oli ensimmäisen haastattelun aikoihin tilanne vaakalaudalla. Hänelle oli 

tehty ohitusleikkaus, mutta hänellä esiintyi tuntemuksia, joiden vuoksi hän oli 

menossa taas varjoainekuvaukseen.  

Marjo: No jos nyt tarjotaan toista ohituslekkausta tai pallolaajennusta niin 

ootko valmis menemään  

Pirkko: Kyllähän se tietenkin että se ohitusleikkaus on aivan viimenen keino 

en minä usko sitä näin äkkiä tehtäsi että jos pallolaajennuksella vois niin 

sehän olisi tosi hyvä kivuton toimenpide ja samassa tehhään 

varjoainekuvvaus että sehän olisi minun kannalta ihanteellisin 

ratkaisu…sitten voi olla että pelekällä lääkityksellä…mutta tuota se tuntuu 

että lääkitys peittää niitä oireita ja mitä siellä sitten tapahtuu että se ei sieltä 

sitä syytä poista mutta toivottavasti ei tarvitse mihinkään leikkaukseen että 

kyllä se henkisestikin alkaisi olla kovin raskasta --- 

Toipumisia 

Ohitusleikkaus, samoin pallolaajennus, ovat välttämättömiä elämää ylläpitäviä 

toimenpiteitä – tämän vuoksi niiden ympärillä kertomuksissa esiintyvien väkevien 

kokemusten läsnäolo ei ole yllättävää. Leikkaus on yksi merkittävimmistä 

hetkistä sepelvaltimosairastuneen elämässä. Leikkaus asettaa myös lähtökohtia 

sille, mitä elämä tulee olemaan leikkauksen jälkeen kroonisen sairauden kanssa. 

Sairaalasta kotiutumisen jälkeen leikattu kohtaa pitkän ja kiemurtelevan tien, jolla 

suunnistaminen on epävarmaa. Sepelvaltimotautia ei voi lääketieteen 

näkökulmasta täysin parantaa tai poistaa; se on tauti, jonka oireet ilmenevät 

ennemmin tai myöhemmin uudelleen koko loppuelämän ajan. Jokapäiväinen 

elämä on sairauden managerointia ja sairauden järkeistämistä, yritystä ymmärtää 

sepelvaltimotaudin liikkeitä. (Wheatley 2006: 2–3.) 

Leikatut kuvailivat fyysistä toipumistaan pikkuhiljaa edenneeksi. 

Ensimmäiseksi oli kävelty esimerkiksi postilaatikolle ja viikon päästä 



 104

leikkauksesta talon ympäri. Tuulikki kuvaili ”kiertäneensä tonttia” miniänsä ja 

tyttärensä kanssa kahden viikon ajan. 

Tuulikki: --- niin ei siitä tullu se oli se kunto niin huono ja itekseen aatteeli 

etten koskaan ennää jaksa kävellä tuolta kadulta tuohon mutta siitä se ja 

monta vuotta meni sitten etten oo tienny mittään --- 

Kahdella haastateltavista oli ollut ongelmia leikkaushaavan paranemisessa, mutta 

siihenkin toinen heistä, Kirsti, tokaisi ”oma apu paras apu”, kun hän oli 

omatoimisesti hoitanut haavan kuntoon. Toipuminen jakautui kahtaalle ja sitä 

kuvattiin sekä ruumiin näkökulmasta että henkisten tekijöiden ja sosiaalisten 

suhteiden näkökulmasta.   

Pirkko kuvaili olleensa hyväkuntoinen ja innokas palaamaan töihin 

leikkauksen jälkeen. Hän kertoi kokeneensa, ettei sairaus asettanut hänen 

elämäänsä ruumiillisia rajoja. Hän rullaluisteli, pelasi lentopalloa ja teki samoja 

asioita kuin ennen leikkausta.  

Pirkko: Kyllä kyllä ja minä niinkun liikuin rullaluistelin ja pelasin 

lentopalloo ja sen mitä aikasemminkin ihan samanlaista elämää kuin 

aikasemminkin että ei sillä ollu mittään rajotuksia sillä sairastumisella --- 

Ongelmakohdaksi hänen toipumiselle muodostui työnteon stressaavuus. Pirkon 

kohdalla ohitusleikkaus oli onnistunut hyvin, ja Pirkko kuvaili eläneensä 

elämäänsä kuten aiemminkin. Leikkauksen jälkeen hän tunsi ruumiinsa niin 

terveeksi, että odotti jaksavansa tehdä myös henkisesti rasittavampaa työtä.  

Marjo: No miten se toipumine lähti 

Pirkko: No se lähti kyllä hyvin että mulla oli hyvä kunto sillonkin ja heti 

seuraavan päivänä pikku lenkkiä tuossa kävelin ja aina vähän pitempi matka 

ja toivuin hyvin siinä kolmen kuukauden sairasloman aikana kunto ja sitten 

palasin ihan normaalisti töihin ja ihan olin töissä…ja kaikki on menny hyvin 

monta vuotta mutta nyt  

Marjo: Aatteletko että työhön palaaminen edisti toipumista 

Pirkko: No kyllä varmaan siinä tilanteessa kun olin virkeä kaikin puolin ja 

tunsin itseni oli hyvä mieli olin saanu hoion ajoissa ja näin ja olin 

kuntoutunut hyvin ja halusin palata töihin vaikka työ oli toisaalta hirveen 

stressaavaa niin sitä aatteli että nythän sitä on kunnossa ja pitäis 

jaksaa…että siinä vaiheessa en ees muita vaihtoehtoja puntaroinu ---  
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Sairastuminen sai aikaan muutoksia sosiaalisissa suhteissa ja arjen toiminnoissa. 

Pirkko kertoi lapsien ottaneen hänelle kuuluneita kotitöitä tehtäväksi 

toipumisvaiheessa.  

Marjo: Onko sairastuminen vaikuttanu perheen rooleihin onko tytöt ottanut 

enemmän vastuuta tai  

Pirkko: No meillä on oikeestaan aina ollu se työnjako sellai että tytöt 

osallistuu kotitöihin no mies tekkee niin raskasta työtä että sitä ei oo niinku 

panostanu paitsi jos on akuuttivaihe ja jos on just tullu sairaalasta niin 

tottakai kaikki paapoo ja ajjaa pois keittiöstä etkä saa tehä tätä ja tätä ja 

sitten ajan olloon se kyllä tasottuu mutta kyllä voi sannoo että tytöt on tosi 

hienosti suhtautunu että ja kyllä ne nytkin koko ajan kyssyy että jaksatko sinä 

vai haluatko sinä ja haluatko että me tehhään jollain lailla kantaa huolta 

minun voimista ja mies kanssa mutta en voi niinku työn tekkoon panostaa 

enkä halua kun jos on jo poikki ihan valamiiksi.  

Saimi kertoi saaneensa tyttäreltään ja siskoltaan apua neljän päivän ajan 

leikkauksen jälkeen. Sen jälkeen hän jäi yksin hoitamaan kotityöt. Saimi ei 

kuitenkaan pitänyt ruumiillista rasitusta toipumisen kannalta ainoana 

merkittävänä seikkana, vaan kertoi, ”että henkiset asiat rasittaa yhtä paljon kuin 

tämmönen ruumiillinen et ne on minusta minusta niinku sydän ei ehkä kaikilla 

mutta minun kohdalla ne on ollu merkittävä merkittävä asia”. Hän toivoi, ettei 

olisi silloin kantanut niin paljon huolta pojastaan, koska huolet ”on yhtä 

rasittavia sydänpotilaalle kuin pieni liikkuminen”. Hän kuvaili ruumiillista 

toipumistaan ja sitä, kuinka hän oli ihan heti ryhtynyt laittamaan ruokaa ja 

hoitamaan kotiaan. Kysyin Saimilta, oliko hänen mielestään toisista 

huolehtimisen merkitys naisten kohdalla merkittävämpää ohitusleikkauksesta 

toipumisessa. 

Marjo: Onko se huolehtiminen naisten kohdalla merkittävämpi 

Saimi: On se varmasti on se varmasti on se varmasti sitä kun naiset kun 

joutuu tuota…tulevat sairaaksi ja joutuvat pois kottoo niin se on hirveen 

monenlaista se ei ookkaan se että mitenkä minä tästä kyllähän ohitusleikkaus 

on sellanen asia että siinä kaikki muu jää että sitä niinkun vaan on siinä sen 

ajan mikä on mutta sitten kun siitä alkaa toipua niin sitten sitä alkaa 

ajattelemaan niitä kotiasioita  

Marjo: Miehetkö ei sillä tavalla 
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Saimi: Miehet ei ja heillä on he kun tulevat tämäkin on niin hyvä esimerkki 

tästä naapurista niin tuota tällä sinä on niin että mies kuoli talvella meidät 

yhtä aikaa leikattiin et hänet oli viikko sitten leikattu minusta että minä aina 

sanoin tälle naiselle että on se kyllä tuolla miehellä hyvä olo että kun tietää 

että hänet passataan aivan sänkyyn saakka noh niitä elämän jekkuja. 

Saimi kertoi, että hän ei mielestään ollut saanut tarpeeksi tukea mieheltään 

toipumisvaiheessa. Hän kuitenkin suhtautui ymmärtäväisesti miehensä toimintaan 

kertoen kuinka, mies oli luonteeltaan vahva ja kuinka miehellä oli ollut raskas 

työ, eikä hän myöskään ollut tottunut hoitamaan kotia. Sen sijaan tyttäreltään 

saamaansa tukea Saimi kuvaili tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Perheen ja muun 

sosiaalisen tuen merkitys tuli esille muissakin ohitusleikkauksesta toipumiseen 

liittyvissä kuvauksissa.  

Kertomuksista rakentui ymmärrys, jonka mukaan naisen elämänalueeseen 

liittyvien toimintojen, kuten kodin hoitamisen, katsottiin edistävän toipumista. 

Juuri ne samat, usein kotiin liittyvät tehtävät, joiden vuoksi toipumisaika jäi 

lyhyeksi, myös edistivät toipumista. 

Sinikka: --- mutta kun naisilla kun on ne omat työt ja hommansa niin naiset 

niinku toipuu paremmin että ei olisi sitä masennusta niinkään kun mitä oon 

kuunnellu miehillä…että naiset passaa miehiä mutta niin miehet ei niinkään 

naisia että niin se että mun mielestä naiset toipuu paljon paremmin tästä kuin 

se että miehet on  

Marjo: Niin onko naisilla rutiini mihin palata 

Sinikka: On 

Marjo: Vaikka jäit töistä pois niin on koti 

Sinikka: Koti missä on tehtävää. 

Sinikka kertoi ihmetelleensä sitä, miten oli selvinnyt ensimmäiset päivät toisen 

leikkauksensa jälkeen ilman kunnollista kotiapua. Leikkauksen jälkeen saamiinsa 

ohjeisiin hän suhtautui naureskellen, koska ohjeiden noudattaminen senhetkisessä 

elämäntilanteessa oli ollut täysin mahdotonta. Sinikka kertoi, että hänen 

mielestään naisen elinpiiriin ja elämänalueisiin kuuluvat toiminnot aktivoivat 

naista toipumaan toisella tavalla kuin miestä.  

Sinikka: --- ja mulle sanottiin että voipakettia painavampaa ei saa niinku 

kantaa mähän jouduin heti miestäni auttamaan pukemisessa sitte tuota niin 
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kahvia keittämään meille ja auttamaan ja aamupalaa laittamaan --- kyllä se 

mutta minä oon luulen että niin me naiset ollaan siinä suhteessa sitkeitä kun 

meillä on tosiaan ne omat työt ja sitte se että varsinkin kun perheellisellä kun 

on lapset ja mies ja kuitenkin niin sitä näkee toisella tavalla sen huushollinsa 

sitten että vaikka kuinka tuntuu että ei vielä voimat piisais pitäis levähtää niin 

jostakin päästä nykäsee.  

Yhteenveto 

Ohitusleikkaus näyttäytyi elämäkerrallisena katkoksena sellaisissa 

sairaustilanteissa, joissa normaali elämänkulku oli muotoutunut jo olemassa 

olevan sairauden kanssa tavanomaiseksi. Ohitusleikkaus katkaisi elämänkulun. 

Katkoksena ohitusleikkaus näyttäytyi myös sellaisessa tilanteessa, jossa 

leikkaukseen oli jouduttu nopeasti diagnoosin varmistumisen jälkeen. Alan 

Radley kirjoittaa, että ohitusleikkauspäätöksen kanssa painiva henkilö joutuu 

keskelle ’eksistentiaalista dilemmaa’, jossa sairastunut joutuu pohtimaan 

leikkauksen merkitystä oireiden helpottajana ja toisaalta leikkauksen merkitystä 

kivun ja kuoleman mahdollisuutena (Radley 1996: 123). Näin ollen ei ole 

yllättävää, että pelko ja kieltäminen ovat hyvin usein ilmeneviä tuntemuksia 

suurten leikkausten, kuten ohitusleikkauksen, edessä (ks. Koivula 2002).  

Tieto leikkauksesta ja lopulta toteutunut leikkaus olivat kuilu kertomuksessa, 

mutta tuo kuilu sisälsi mahdollisuuksia elämän juonen kehittymiselle suuntaan tai 

toiseen. Elämän odotettu järjestys joutui haasteen eteen ja leikkauspäätöksen 

myötä sairastunut joutui luomaan uutta kuvaa itsestään. Esimerkiksi Saimi oli 

pärjännyt sairauden ja sen oireiden kanssa hyvin leikkauspäätöstä edeltävän ajan. 

Hänen elämänsä oli muodostunut tietyn kaavan mukaan eteneväksi, mutta 

leikkauspäätöksen myötä elämän tavanomaiset säännönmukaisuudet eivät enää 

päteneet. (Ks. Soivio 1999: 106–107.) 

Pääasiassa hoidon intensiivivaihe, pallolaajennus tai ohitusleikkaus, oli 

kohokohta, teknisesti onnistunut ja elämään pelastavana menetelmä. Leikkaus oli 

helpottanut vaikeita oireita. Haastateltavani kuvailivat saamaansa hoitoa hyväksi 

ja hoitohenkilökuntaa ”ihanaksi”, ”sympaattiseksi” ja ”avuliaaksi”. Myös Alan 

Radleyn ohitusleikkausta käsittelevässä tutkimuksessa haastateltavat puhuivat 

hoitohenkilökunnasta kiitolliseen sävyyn. Radleyn mukaan tämä ei johdu 

ainoastaan ohitusleikkauksen ja lääketieteen ’korjaavasta’ vaikutuksesta, vaan 

siitä, että leikkauksen jälkeen lääketiede on peruuttamattomalla tavalla osa 

leikatun elämäkertaa (Radley 1996: 135).  
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Elizabeth Wheatley kirjoittaa, että ensisijainen huolenaihe sydäntapahtuman 

jälkeen sairastuneelle on usein se, miten elämässä selviää eteenpäin ja miten 

sepelvaltimotaudin kanssa eletään. Sairastunut voi pohtia ja ennalta valmistella 

erilaisia toipumisstrategioita, joita haluaa toteuttaa kotiutumisen jälkeen. 

Yksilöllisten toipumisstrategioiden täytäntöönpano saattaa olla kuitenkin 

hankalaa, ja lopulta strategiat ovat ennemmin sosiaalisesti neuvoteltuja kuin 

yksilöllisesti päätettyjä ratkaisuja. Perhesuhteet tai rutiinit saatetaan järjestää 

uudelleen perheen sisäisestä työnjaosta ruokavaliomuutoksiin saakka. (Wheatley 

2006: 37.)  

Hannele Lukkarisen tutkimuksessa sukupuolten välillä oli selkeä ero siinä, 

minkälaisena sosiaalinen tuki ja sen merkitys koettiin sepelvaltimotautiin 

sairastumisen jälkeen. Miehet kertoivat kokeneensa sairastumisen 

aviopuolisoiden välisenä yhteisenä asiana ja kokivat puolisolta saadun tuen 

myönteisenä. Naiset puolestaan olivat kokeneet kärsivänsä sosiaalisen ja 

emotionaalisen tuen puutteesta joutuessaan selviämään yksin työn, kodin ja lasten 

hoitamisen ristipaineista. (Lukkarinen 1999: 100.) Myös O’Brienin ym. 

tutkimuksessa miesten sepelvaltimotautikokemuksista kotiin jääminen oli 

näyttäytynyt shokeeraavana iskuna maskuliiniselle identiteetille. Tämä liittyi 

erityisesti ajatukseen miehen tehtävästä perheen elättäjänä ja töistä kodin 

ulkopuolella, josta sydäninfarktin seurauksena oli jouduttu luopumaan. (O’Brien 

ym. 2007.) 

Haastateltavani kertoivat, että tuki ja apu oli jäänyt lyhytaikaiseksi 

kotiinpaluun jälkeen. Tytärten ja miniöiden tuki oli ollut tärkeää leikkauksen 

jälkeisinä päivinä. Haastateltavat kertoivat kuitenkin pian joutuneensa palaamaan 

yksin kotitöiden ja perheestä huolehtimisen pariin. Vaikka toipumisajan 

ymmärrettiin jääneen lyhyemmäksi miehiin verrattuna, kodinhoitoon ja 

perheeseen liittyvien tehtävien katsottiin toisaalta edistävän naisten toipumista.  

5.4 Ritva ja Helvi välitilassa 

Mitä sitten, kun mahdollisen sairauden synnyttämään epävarmuuteen ei ole 

helpotusta tarjolla vaan se jatkuu? Haastattelemistani naisista Ritva ja Helvi eivät 

olleet saaneet virallisen hoitojärjestelmän vahvistusta sepelvaltimotautiperäisiksi 

kokemilleen oireilleen. Haastatteluhetkillä he olivat epävarmuuden tilassa. Ritvan 

ja Helvin kertomukset on mielestäni tärkeä tuoda esille, sillä niissä heijastuu 

kokemus, jossa sairastunut nainen joutuu epämääräisten tuntemustensa kanssa 

tempoilemaan, kun syytä oireille ei löydy. (Vrt. Haarni & Alanko 2005: 38–40.) 
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Ritva ja Helvi kuvailivat kokemiaan oireita hyvin samansuuntaisesti kuin 

diagnoosin saaneet naiset. Oireiden alkamisajankohdan jäljittäminen oli ajassa 

pitkälle taaksepäin ulottuva prosessi. Ritvalla oli ollut nitrot käytössä jo vuosia. 

Hän kertoi saaneensa nitrot toistakymmentä vuotta sitten, kun ”ne sillon antovat 

kun ekan kerran työssä ollessa sain rintavaivoja”. Hän kertoi, että nitrot olivatkin 

tuolloin lievittäneet hänen oloaan. Ritvalla oli ollut myös verenpainelääkitys 

vuodesta 1978 alkaen. Hän kertoi, että erilaisia ruumiillisia tuntemuksia oli aina 

ollut ja niiden vuoksi hän oli joutunut käymään tutkimuksissa usein.   

Ritva: No se oli silloin…sitä olis jo kauan monta vuotta...verenpainejuttu 

mulla tuli ja...ja…kun en oikeen muista…jotakin 90-luvun puolella..oli jottain 

outoja oireita ollu ja...mutta nyt sitten Oulussa sanottiin ettei ole sitä 

sepelvaltimo silti minä minua sellasena pidetään kun ei ollu 

tukoksia...onneksi ei ollu 

Marjo: Ahaa siis tuliko näitä hengenahistuksia 

Ritva: Joo tuli...siitä on kuule nyt joko siitä nyt tulee kolome vuotta kun minä 

tuonne hautausmaalle kävelin ja ei kovin jyrkkä se vastanen ja minä 

hämmästelin että mikä mulla on kun piti aina pysähtyä ja hengitellä ja oli 

paha olla niin se on siitä asti vaivannu kyllä siitä taitaa tänä kesänä kolome 

vuotta tulla.  

Ritva kertoi oireiden alkaneen olla tuolloin vakavia ja elämää haittaavia. 

Varjoainekuvausta edeltävin tapahtumiin liittyi tajuttomuuskohtauksia, joita 

tutkittiin muun muassa epilepsiana. Sitä ei kuitenkaan tutkimuksissa todettu. 

Ritva kertoi, kuinka hän oli vastaanotolla vaatinut useaan otteeseen päästä 

varjoainekuvaukseen. Hänen kuvauksessaan tuli ilmi jatkuva epäluottamus 

lääketieteen tarjoamaa selitystä kohtaan, jonka mukaan hänellä ei pitäisi olla 

sepelvaltimotautia. Ritvan suvussa esiintyi paljon sepelvaltimotautia, ja hän käytti 

henkilökohtaisten tuntemustensa selittämisen apuvälineenä suvussa esiintyvää 

sairautta. Ymmärrys sepelvaltimotaudin periytyvyydestä oli tuttu ja 

henkilökohtaiseen tilaan sopiva malli, jonka avulla selittämätöntä kokemusta oli 

mahdollista jäsentää ymmärrettävämpään muotoon. 

Ritva: --- …että minulla ei varsinaisesti pitäisi olla sellasta kun sitten Ouluun 

pääsin minä tuolta aina kerjäsin että laittakaa minut varjoainekuvaukseen  

kun minusta tuntu…meillä on suvussa kummallaki äitillä ja isällä se 

sepelvaltimotauti ja isähän vielä halavaantu sen takia…eli on näitä 
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sukujuttuja että minähän oon ollu tervein meiän sisarussakista että minulla ei 

ole ollu verenpaineita eikä sokeriongelmia niillä toisilla on ollu niillä on ollu 

lääkitys se on ollu pitkää paljon jo ennen 

Marjo: Varjoainekuvauksessa ei sitten näkyny mittään 

Ritva: Ei 

Marjo: Mutta onko teillä siis vahva epäily että saattais olla 

Ritva: Kyllä mulla vielä on se vahva kun kun se on niin outo ja sitten aamulla 

joutuu ottaa lääkkeen ja joo se täytyy ottaa heti ensimmäsenä ja sitten se 

pientä värinää pitää se ja se on outoa eikä ne lääkärit sitä ole sellaiseksi 

todennu kun ei oo niitä tukoksia.  

Ennen varjoainekuvaukseen pääsyä Ritva kertoi olleensa todella huonovointinen. 

Hän ajatteli kärsivänsä uskottavuusongelmasta oireidensa kanssa. 

Ritva: --- kun tuli se huono olo olin hirmu kippee ja tuota ihan sillon aattelin 

että ihanhan ne pittää minnua hermotautisena että se on korvien välissä ---  

Lopulta Ritva pääsi varjoainekuvaukseen, joka sujui hyvin. Hän kertoi 

henkilökunnan olleen aivan ihana. Hänelle oli kerrottu, että ”rouva on saanut 

oikein pääsiäislahjan,” koska tukoksiin viittaavia löydöksiä ei ollut esiintynyt. 

Ritva kertoi olleensa onnellinen saamastaan tiedosta, mutta tieto piti hädän poissa 

vain hetken, koska oireiden syy ei ollut selvinnyt. Hän halusi, että hänen 

päänsäkin olisi tutkittu ja kuvattu mahdollisen sairauden vuoksi. 

Ritva: --- olin minä onnellinen siitä ainakin no Kajaanissa sannoin että pää 

pittää kuvata kansa ---  

Kertomuksissa ilmenevistä vastoinkäymisistä huolimatta Ritva kertoi, että hänen 

saamansa hoito oli ollut ripeää ja hyvää, vaikka ei ollut johtanut 

sepelvaltimotaudin varmistumiseen. Hän sanoi, että: --- ja meiän lääkäri on 

erittäin asiallisesti ja huolella hoitanu minun tappausta ja kyllä Kajaanissa 

hoijettiin kans ei voi moittia --- 

Ritva oli käynyt keväällä 2004 varjoainekuvauksessa Oulussa. Hän oli sitä 

ennen kokenut hengästyttävän määrän erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia 

oireiden selvittämiseksi. Tutkimuksia edeltävät oireet ja tapahtumat olivat 

koostuneet äkillisistä tajuttomuuskohtauksista, joiden syytä etsittiin muun muassa 

munuaisarvojen ja verensokerin mittauksella, keuhkokuvilla, pään ja mahan 

alueen kuvantamisella, ylämahan tähystyksellä ja jalkojen ultraäänellä. Pulssi oli 
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ollut epäsäännöllinen, ja Ritva joutui tahdistinleikkaukseen. Tahdistinleikkauksen 

jälkeen rintakipu oli kuitenkin jatkunut, ja hän kertoi, että ”tuli vähän tähän 

vasemmalle puolelle ja vieläkin on vähän semmosia oireita että siellä on vielä 

jotain”. Lääkärit tarjosivat Ritvalle selitystä kivulle sanoen sen johtuneen 

tahdistimen asentamisesta, mutta Ritva suhtautui tähänkin tietoon epäluuloisesti. 

Helvi oli toinen haastateltavista, joka oli haastatteluiden aikaan virallista 

sepelvaltimotautidiagnoosia vailla. Hän kertoi tehdyistä tutkimuksista ja 

peloistaan. 

Marjo: Kertositteko miten tää tauti on teillä todettu miten se lähti käyntiin 

Helvi: Siis minulla no sitä ei oo oikestaan minulla todettu kun tuota…että sitä 

ite eppäilen ja pelekään kun on veljet nuorena kuolleet jos minä tunnen 

jotakin ylävatsalla niin sillon se tullee tullee se tunne peleko --- 

Helvi jatkoi kertomustaan kuvailemalla, miten vuonna 1982 yksi hänen veljistään 

oli kuollut sydänkohtaukseen. Tapahtuman jälkeen Helviltä oli otettu verikokeita. 

Verikokeiden yhteydessä havaittiin, että kolesteroli oli korkealla ”tää kolesteroli 

kuule oli yheksän”, hän kertoi. Tämän jälkeen Helvi oli käynyt jatkotutkimuksissa 

Oulussa ja hänelle oli määrätty kolesteroli- ja verenpainelääkitys. Helvi kertoi 

eläneensä lääkityksen avulla elämässä eteenpäin suhteellisen sopuisasti, kunnes 

veljien kuolema herätti taas pelon mahdollisesta sepelvaltimotaudista.  

Helvi: --- että jonkin aikaa mutta sittenhän sitä tuli jonkinlainen peleko kun 

tuota niin niin niitä veljiä kuoli ja aika nuorenahan mulla alako niitä 

rytmihäriöitä tuntemaan ja just näitten näitten tapausten yhteydessä ja sitten 

sekin tuli siihen se rytmihäiriö  että mulla ei ole sitten varsinaisesti sitä 

otettiin kaikki maholliset kokkeet ja oonko ollu semmosessain kokkeessa jossa 

otetaan onko se perinnöllistä semmosessain kokkeessa mutta kun se ei pitäis 

olla perinnöllistä 

Marjo: Niinkö vaikka veljillä oli 

Helvi: Joo niin. 

Helvin tilanteen epävarmuus oli voimakkaasti läsnä molemmilla 

haastattelukerroilla, vuosina 2004 ja 2005. Epämääräiset oireet häiritsivät arkea, 

eikä niille löytynyt selitystä. Helvi kertoi kärsivänsä ”raskaista jaloista” ja 

”väsymyksestä”, jonka hän osittain selitti ”ehkä vanhuuesta johtuvaksi”. Helvi 

oli käynyt rasituskokeessa, mutta sekään ei ollut antanut viitteitä 

sepelvaltimotaudista. Helvi kyseenalaisti rasituskokeen antaman tuloksen 
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vertaamalla oireitaan muilta kuulemiinsa sepelvaltimotaudin oireisiin, joita oli 

esimerkiksi Helvin kokema henkeen käyminen ilman merkittävää rasitusta. Hän 

viittasi rasituksen merkityksen pienuuteen myös kertomalla, kuinka oli niittänyt 

koko kesäpaikan pihan, eikä oireita ollut ilmennyt.  

Helvi: Niin minä en sitä oikein ossaa sanoa kun se oli niinku viime kesänä ei 

ihan vuottakaan kun kävin siellä rasituskokkeessa ja kuitenkin minä polin sen 

sen pyörän mutta se sitten kyllä lääkäri sano että saisin sais käyä uusimassa 

toisenkin kerran mutta ei ole tullu käyksi uusimassa polokemassa...mutta joo 

se kyllä henkeen käypi se on kyllä niin kummaa ei oikeen ossaa sitä 

rasitustakaan sannoo että se olisi minkään työn yhteyessä eilenkin niitin 

tämän melkeen yhteen kyyttiin 

Vuonna 2005 toisen kerran tavatessamme Helvi oli käynyt kuvauttamassa 

kaulavaltimonsa epämääräisten pahkuroiden vuoksi. Kuvauksen yhteydessä hän 

oli toivonut että, myös väsymyksestä kärsineet jalat olisi kuvattu. Helvi kuvaili 

edelleen oireiden olevan ”henkeen käymistä”. Hän haki vakuuttavuutta 

ymmärrykselleen kertomalla serkustaan, jolla on samanlaiset oireet kuin hänellä, 

sekä siitä, kuinka hän tuntee niin paljon ”samanlaisia”.  

Marjo: Onko teillä aikasemmin tutkittu näitä kaulavaltimoita että tuliko teillä 

tää eppäilys 

Helvi: No minulla tuli se epäilys kun tuota en tiedä johtuuko tästä se kipu 

niinku tänne [rintaan] kun tämä lääkäri sano että katotaan kun meillä jäi 

sikäli kesken että katotaan ne jalat sitten sillä ultralla ja sitten tämä ois 

katottu kans niin ei oo koskaan vaan se oli niinku minun minun 

eh…ajatukseni se että minä en sitten taas nitroja tartte liioin se on niinku 

kummaa että vaikka se henkeen käypi niin aina tuo serkun kanssa just tuon 

jonka luokse jolle minä vien se rahan niin tommosta 4 vuotta vahempi 80 

täytti jouluna niin hällon just samanlailla että käy henkeen --- ja mä sanoin 

Siirille että minä tunnen niin paljon samanlaisia --- 

Yhteenveto 

Ritvan ja Helvin kertomukset kuvastuivat jatkuvien lääkärikäyntien, 

lukemattomien tehtyjen tutkimusten ja henkilökohtaisten tuntemusten sekavana 

vyyhtenä. He eivät kokeneet itseään terveiksi, mutta eivät olleet saaneet 
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vahvistusta sairaudelle. He olivat haastatteluhetkillä liminaalitilassa, jossa vanhat 

säännönmukaiset rakenteet eivät päde ja jota hallitsee epävarmuus (Turner 1967).  

Ritva ja Helvi kaipasivat koetun vaivan rinnalle lääketieteen 

sepelvaltimotautimäärittelyä. Biolääketieteen tautimäärittely sekä virallinen 

diagnoosi ovat tärkeitä sairastuneelle erilaisten etuuksien, kuten sairasloman tai 

lääkekorvauksien vuoksi. Tärkeämpää se kuitenkin on henkilökohtaisen 

kokemuksen epävarmuuden tekemisessä siedettävämmäksi. Diagnoosin 

varmistuminen ja oireiden syiden selviäminen olisi helpottavaa. Bury kirjoittaa, 

että taudin lääketieteellinen objektivoiminen voi toimia voimakkaana selittävänä 

resurssina sairastuneelle konkretisoimalla sairauden läsnäolon. Diagnoosin 

saaminen on merkittävää siksi, että se tuo helpotusta ja lohtua sairastuneen 

elämään tarjoamalla legitimoidun syyn oireille. Buryn mukaan legitimoinnissa on 

kyse myös sairauden virallista legitimointia laajemmasta prosessista, jossa 

sairastunut pyrkii eheyttämään oireilun ja epävarmuuden myötä syntyneen 

katkoksen. Sairaudelle pyritään löytämään hyväksytty, legitimoitu paikka 

elämäkerrassa. (Bury 1982: 172; Bury 1991: 456.)   

5.5 Pirkon muotoa hakeva kokemus 

Pirkon ensimmäinen haastattelu oli hyvin erilainen muihin haastatteluihin 

verrattuna. Toisten haastateltavieni sepelvaltimosairauskokemukset vaikuttivat 

löytäneet hahmon, Pirkon kokemukset olivat vielä jäsentymättömiä. Muiden 

kokemukset olivat saaneet tulkinnan ajan kuluessa, kun koettua oli jäsennetty 

useasti ennen haastatteluhetkeä. Pirkon haastatteluhetkellä tilanne oli toisin.  

Pirkko oli ohitusleikattu vuonna 2002, minkä jälkeen hän kertoi voineensa 

erinomaisesti. Haastatteluvuonna 2004 hänellä oli alkanut esiintyä epämääräisiä 

yöaikaan vaivaavia kipuja, joiden vuoksi hän oli hakeutunut hoitoon. Tutkimukset 

olivat edenneet hitaasti, eikä Pirkko ollut saanut tarvitsemaansa apua ja selitystä 

tilanteelle. Haastattelutilannetta ympäröi Pirkon ajoittainen itku ja 

epätietoisuudesta aiheutuva epävarmuus ja tuskaisuus, jota ruokki pelko tukosten 

uusiutumisesta sairauden ”toisessa vaiheessa”.  

Pirkko: Mutta nyt kyllä sitten tää toinen vaihe kun sillon 21. huhtikuuta 

rasituskokkeessa tuolla yksityisellä puolella kun taas ei tänne päässy kun 

lääkärit oli lomalla niin tuota…siinä mennee tuota 2 kuukautta ennen kun 

pääsen varjoainekuvvaukseen  

Marjo: Just joo 
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Pirkko: Ja oon jo yhen kerran tässä välissä polilla käyny Kajaanisssa kun 

mulla oli taas niitä yökipuja ja siellä vaan lääkitystä suurennettin ja takasin 

kotia oottelemaan että nyt on tullu näitä niinku olisin toivonu kyllä 

noppeempaa kun itellä oli tosi huono olo niinku henkisesti saa sannoo että oli 

ihan niinku laiassa tuntu että kaks vuotta on kulunu ja taas olen saman 

tilanteen eessä ja sit minä en kuitenkaan saa sitä hoitoa en saa sitä 

varmuutta että mikä siellä on minä joudun kotona oottamaan näin 

pitkään…että tämä on tympeetä --- 

Odottaminen oli Pirkolle äärimmäisen ahdistavaa. Hän kertoi, kuinka senhetkinen 

oireilu ja epätietoisuus aiheuttivat suurempaa ahdistusta nyt, kuin sairauden 

ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2002. Sairauden toisessa vaiheessa hän ei ollut 

päässyt yhtä nopeasti tutkimuksiin kuin ensimmäisellä sairastumiskerralla. Hän 

liitti kokemansa oireet vahvasti sepelvaltimotautiin, vaikka ei ollutkaan varma, 

olivatko ne siitä johtuvia. Pirkko kuvaili, kuinka itkuisuus oli niin hallitsevaa, 

ettei hän kyennyt puhumaan kokemastaan toisille.  

Pirkko: --- kun nytkin oon joutunu mielialalääkkeitä hakemaan kun olin kylä 

niin maassa silloin toisen sairastumisen kanssa että minä en muuta teheny 

kuin itkin niin päätin ja koin että parempi hakkee apua että pääsisi niistä 

tunteista että en oo koskaan aikaisemmin tarvinnu…niin ei semmonen että on 

koko ajan itku silimässä eikä voi kenellekään mittään puhua niin kylällä aina 

joku pysähtyy ja kyselee kuulumisia niin totta kai sitä voi kertookin tai tarvii 

mitä sitä on kokenu mutta sen itkeskelyn kanssa --- 

Pirkon kertomuksessa rakentui ymmärrys siitä, kuinka masentuneisuus ja 

ahdistuneisuus kuormittavat entisestään sairastunutta sydäntä. Hän kertoi, että 

masennuslääkitys suojaa sydäntä. Lääkkeistä kuitenkin aiheutui vain lisää huolta. 

Pirkko kertoi, että: ---sehän pannee elämän pois se suojaa sydäntä mutta ylä ja 

alamäistä leikataan huiput pois. Lääke oli hänen mielestään sellainen, että 

”elämä ei maistu oikeen miltään”. Pirkko kuvaili persoonallisuutensa kadonneen, 

eikä hän enää tiennyt, kuka hän oli. Lääkkeet olivat välttämättömiä arjessa 

toimimiselle, mutta samaan aikaan Pirkko koki ne uhkana identiteetilleen: --- kun 

se oli osa minua että välillä hypin riemusta ja välillä itkin sitten mutta nyt tuntuu 

siltä ettei mutta nyt tämä uusin lääke on tosiaan sekottanu niin ettei enää tiedä 

kuka on että se vielä tasottaa sen yleisen ahistuneisuuden pois--- 

Mikään ei ollut valmistanut minua tämän kaltaisen haastatteluhetken 

kohtaamiseen. Aiemmat haastattelut olivat sujuneet ilman tunteenpurkauksia, ja 
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minulle vieraan ihmisen itkun ja hädän kohtaaminen oli vaikeaa. En tiennyt, 

miten toimia. Välillä puristin sormia nyrkkiin ja kynsiä kämmeniin, etten olisi 

antanut kyyneleiden nousta omiin silmiini. Tätä useammin minut valtasi kuitenkin 

ahdistuneisuus, joka ilmeni epätoivottavalla tavalla, kuten myöhemmin havaitsin.   

Jälkeenpäin haastattelunauhaa kuunnellessani ja analysoidessani sekä 

tapahtunutta pohtiessani raivostuin itselleni. Haastattelutilanteessa olen jatkuvasti 

häirinnyt ja samalla mitätöinyt Pirkon kokemusta muuttamalla keskustelun 

suuntaan, kun itseäni alkoi ahdistaa. Haastattelutilanteessa en tätä huomannut. 

Vain vasta jälkeenpäin havaitsin oman tökeryyteni. Sen lisäksi, että Pirkon 

kertomus oli hänen kokemastaan tilanteesta johtuen katkoksia täynnä, kömpelö 

toimintani haastattelutilanteessa vain vahvisti tilanteesta aiheutunutta 

katkoksellisuutta.  

Pirkon senhetkinen kokemus oli vailla järjestystä. Yölliset kivut ovat 

ruumiillisesti koettua totta, mutta vailla hahmoa, selitystä ja järjestystä. Kokemus 

oli keskeneräinen ja ajoittain sanoinkuvaamatonta. Kokemus voi olla niin vaikea 

tai käsittämätön, ettei sanalliseen ilmaisuun ole keinoja.  

Pirkon sanat kiersivät kokemusta, mutta eivät riittäneet kuvaamaan 

tuntemusten ja tunteiden palettia, joka tilanteeseen liittyi. Hänen tilanteessaan 

sairauden senhetkinen vaihe oli aiheuttanut elämäkerrallisen katkoksen. Sairaus 

murskasi henkilökohtaiset odotukset, tulevaisuudensuunnitelmat ja jokapäiväisen 

elämän totutut rakenteet, jotka olivat rakentuneet leikkausta seuranneiden vuosien 

aikana erinomaiselle voinnille ja normaalille elämälle, kuten Pirkko kuvaili. 

Pirkon kertomus sai piirteitä kaaosnarratiivista, jolla Arthur Frank tarkoittaa 

uhkaavia ja ahdistavia sairauskertomuksia, jotka kuvaavat epätoivoa, johon 

sairastunut on joutunut. Kaaostarinan ruumiillisuutta korostava puoli tulee esille 

Pirkon kuvauksissa tuntemuksista, joille ei löydy järkeilyn avulla selitystä. (Frank 

1995: 97–102.) Vaikka Pirkko oli kyennyt punomaan sairauden alkuvaiheen 

kerrottavaan muotoon, oli sairauden senhetkinen tilanne täynnä aukkoja.   

Pirkko nimitti sairauttaan vankilaksi, joka piti otteessaan. Sairaus oli subjekti, 

omavaltainen ja -tahtoinen toimija, joka hallitsi pelolla ja jolta piti kysyä lupa 

tunnustelemalla mahdollisuutta toimintaan.  

Pirkko: --- mutta nyt tämä kerta tuntu tosi pahalta että näin äkkiä uuestaan 

on oireita että kyllä tämän tässä vaiheessa enemmän vankilalta tuntuu että 

niin pittää minua otteessa että en ennää kohta uskalla ellää pittää miettiä 

joka asia että  uskallanko ja voinko tehä  rasittaako tuo liikaa  
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Vakava sairastuminen tai sen vaara on hetki, jolloin sairastunut pohtii 

menneisyyttä ja tulevaisuutta sairauden asettamien vaatimusten valossa. 

Sairauden aiheuttama katkos luo mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi 

sosiaalisten suhteiden piirteitä uudessa valossa. Näin ollen sairastuminen voi 

toimi katalyyttinä päättää tai ottaa etäisyyttä omalle terveydentilalle epäedullisina 

koettuihin ihmissuhteisiin. (Wheatley 2006: 38.)  

Tapasin Pirkon uudelleen vuonna 2005, noin vuoden kuluttua ensimmäisestä 

tapaamisestamme. Masennus ja itku olivat poissa. Minut otti vastaan iloinen ja 

varauksettomasti hymyilevä Pirkko. Edellisen vuoden vakava oirehtiminen oli 

sysännyt alkuun prosessin, jonka seurauksena hän päätyi avioeroon. Olin jo 

aiemmin saanut tietää puhelinkeskusteluidemme ja sähköpostin välityksellä, että 

uusia tukoksia ei varjoainekuvauksessa ollut löytynyt. Oireiden täytyi siis olla 

jotain muuta. Vuosi sitten olemassa ollut hahmoton kokemus alkoi tarinoitua 

uudelleen (vrt. Vilkko 1988).  

Pirkko: --- mikä parasta verenpainekin laski  tässä ihan avioeron myötä kyllä 

mulla oli elämä niin paineesssa kyllähän mä sulle kerroinkin sillon niin tuota 

viime kesänä päädyin lopulta siihen ratkaisuun että kyllä minä haluan tästä 

pois että tämä on  niin rankkaa ja luin jostain oisko se Sydän-lehti ollu vai 

Hyvä Terveys-lehti jompikumpi että nainen kärsii huonossa parisuhteessa 

olemisesta tai sydänsairas nainen se lyhentää elinaikaa jopa 4 vuotta jos 

siihen jää että ei tietenkään ne sitä ratkassu tätä eroa mutta olihan se niinku 

sellasta vahvistusta että ei minun kannata oman terveyteni kustannuksella 

tämmöseen  jäähä näin huonoon parisuhteeseen  että se oli lopussa jo meleko 

kurjaa se elämä. 

Pirkon elämään sisältyneen sairausepisodin päätti hänen tekemänsä arviointi 

tapahtumien sisällöstä. Hän kuvaili eläneensä melko kurjaa elämää. Lars-Christer 

Hydén kirjoittaa, että ihmiset voivat jatkuvasti tuottaa uusia narratiiveja uusissa 

tilanteissa tai sairausprosessissa tapahtuneiden muutosten valossa. Sairauden 

vaihe ja asiayhteys, jossa tarinaa kerrotaan, vaikuttaa merkittävästi tarinan 

sisältöön ja muotoon. (Hydén 1997: 52–61.) 

Arthur Kleinmanin mukaan sairaudella on aina merkitys. Se voi olla kasvun 

hetki ja lähtökohta jollekin syvemmälle ja hienovaraisemmalle, malli jostakin 

hyvästä ja malli jollekin, mikä on hyvää. (Kleinman 1988: 144.) Linda Hunt 

puolestaan kirjoittaa, että elämässä koetut asiat saattavat toimia muutosten 

moottoreina, kun sairastunut pääsee pois sairauden aikaansaaman kriisin 

välitilasta ja takaisin elämismaailman piiriin. Joillekin tämä on itsen ja 
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sosiaalisten roolien uudelleen määrittelyn hetki, joka voi aiheuttaa suurempia 

konflikteja kuin itse sairaus ja sairastuminen. (Hunt 2000: 89.) Pirkon kohdalla 

sairaus merkitsi muutoksen lähdettä. Sairaus antoi sysäyksen muutosprosessin 

käynnistämiselle, ja se voimaannutti Pirkon tekemään elämänmuutoksen, jota hän 

oli jo pitkään miettinyt.  

Arthur Frank kirjoittaa, että koettelemusnarratiivissa sairaus tarjoaa 

sairastuneelle uusia oivaltamisen sekä henkilökohtaisen muutoksen ja kasvun 

mahdollisuuksia (Frank 1995: 116, 128). Pirkon sairauskertomuksen 

kokonaisuudessa tapahtui muutos, jossa kaaosnarratiivi muuttui 

koettelemusnarratiiviksi. Pirkon kertomuksessa heijastuu Frankin ajatus erilaisten 

kertomustyyppien ilmenemisestä sairauskertomusten kokonaisuudessa. 

Sairastunut ei välttämättä tulkitse sairautta yhden kertomustyypin kautta, vaan 

vaihtelevasti sairaus- ja elämäntilanteesta riippuen. (Frank 1995: 75.) 

5.6 Tukea, tietoa ja tulevaisuudennäkymiä  

Vakava sairastuminen vaikuttaa aina ihmissuhteisiin. Se voi esimerkiksi korostaa 

mahdollisia perhesuhteissa jo olemassa olevia kriisejä ja ongelmia tai se voi 

etäännyttää perheenjäseniä toisistaan, vaikka ongelmia ei aiemmin olisi ollut. 

Sairastuminen voi kuitenkin myös lähentää perheenjäseniä, kuten Sinikan 

kuvauksesta ilmenee. 

Sinikka: Meillä on ja sitten minä huomasin sen sillon kun minä sairastuin 

niin se niinku lähentää perhettä että se on niinku tavallaan rakentavaa kun 

joku sairastaa vakavasti että meilläkin tytöt se murkkuikä meni kyllä aika 

mukavasti niin ei oikein äitiä viittiny kauheesti rassata --- perhe on se on ollu 

se kaiken niinkun a ja o että niin se on se kiinnekohta sille elämänhalulle. 

Sairaudesta on hankala selvitä yksin, ja sairastunut tarvitsee erityyppistä tukea 

sairauden eri vaiheissa. Haastatteluissa käsittelimmekin sosiaalisen tuen ja 

sepelvaltimotautiin liittyvän tiedon merkitystä sairausprosessin aikana. 

Vertaiskokemusten merkitys korostui sairauden alkuvaiheessa; myöhemmässä 

sairauden vaiheessa korostui läheisten ja perheenjäsenten merkitys.  

Vertaistukea ja tietoa 

Pirkko: Noh…täällä voi sanoa että kohtalotovereita tullee joka paikassa 

vastaan niitä on omassa suvussa ja joka kohta voi sannoo että joka talossa 
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joku että ihan täällä on ihan valtavasti näitä ohitusleikattuja ja tauti todettu 

tai pallolaajennettu tai mikä vaihe milläkin on menossa näitä kyllä on ja nyt 

on nuoriakin ihmisiä kun niitä on ruvettu eri tavalla seuraamaan on tullu 

miehiä minä en yhtää minun ikästä naista täällä tiiä miehiä on nuorempia 

sairastunu. 

Sepelvaltimotautia ei Kainuussa joudu sairastamaan yksin. Kertomuksissa esiintyi 

muita sepelvaltimotautia sairastavia tai ohitusleikkauksen läpikäyneitä henkilöitä, 

jotka olivat sukulaisia, naapureita, tuttavia ja sydänyhdistysten jäseniä.  

Pirkko edellä kertoi kohtalotovereita tulevan vastaan joka suunnalta. Vaikka 

tauti oli tuttu vierailija ympäristössä, Pirkko kertoi kuitenkin kaivanneensa 

sairauden alkuvaiheessa läheisempää oman ikäisensä naisen vertaiskokemusta ja -

tukea. Sydänyhdistyksen toimintaan hän ei osallistunut, koska ”nehän on 

muutenkin kaikki vanahoja miehiä”.  

Naisen tuen tarpeesta puhui myös Sinikka, joka kertoi, että olisi nuorena 

naisena tarvinnut vertaiskokemuksia ohitusleikkauksen yhteydessä. Kysyin 

häneltä kokemuksia tarvitsemastaan ja saamastaan vertaistuesta hänen 

sairastuttua.  

Sinikka: No nuorena naisena no oikeestaan ois tarvinnukin mutta mulla oli 

sitten että mä soitin sillon sillon ihan alkuaikoina niin aina näille jotka olis 

leikattu että et oli yks rouva joka on tuota näitten kuuluu nähin 

sydänyhdistykseen  

Sinikka oli kuvitellut toipuvansa takaisin työkykyiseksi ja oli pettynyt, kun näin ei 

ollut tapahtunut. Tilanteet, joissa toisia sairastuneita tai ohitusleikattuja kohdataan 

ja joissa kokemuksia jaetaan, voivat muodostua ahdistusta aiheuttaviksi, jos 

henkilökohtainen sairaus ja sen hoito eivät etene odotetusti. Sinikka oli 

osallistunut sydänkuntoutukseen, jossaa muut osallistujat olivat olleet vanhempia 

miehiä. Lisäksi Sinikka kertoi, että muut hänen sairastumishetkellä tuntemansa 

sydänsairastuneet olivat olleet miehiä.   

Sinikka: --- oli kiva kuunnella sitten mitä kelläkin on että mutta sitten 

kaikkein eniten harmitti kun toiset oli päässy töihin ja minä en ja minä joka 

olin nuorin että sitten vanhemmatkin oli menny töihin ja sitten kun tuota joutu 

kertomaan että ei ookkaan ei voikaan rasittaa itteänsä että on tuntemuksia 

heti sitten jos enempi rasittaa niin se oli sillä tavalla pettymys --- ja kyllä se 

suurimmaks osaks on miehiä että ketä minä tunnen sitten vielä niin että niillä 

on hyvin onnistunu ettei oo lääkitystäkään jääny joitakin on sellasia miehiä 
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joita tunnen joilla on jätetty lääkitys…mutta monetkin on niin että ne on 

työelämään palannu ja sitte ja …mutta naisista niin..mä en tiedä se johon 

olin yhteydes sillon niin alussakin niin mäkin sekin oli eläkkeellä musta tuntu 

että sekin oli sillon muistaakseni yli 50 --- 

Kuten Sinikan kuvauksessa edellä, kertomuksissa esiintyi henkilökohtaisen 

leikkauskokemuksen vertailua toisiin leikattuihin. Keskustelimme Irjan kanssa 

toisista ohitusleikatuista, ja hän hämmästeli ohitusleikkauksen tervehdyttävää 

lopputulosta. Leikkauksen jälkeen sepelvaltimotaudin oireet saattavat poistua 

lähes kokonaan ja saattavat myös pysyä poissa vuosikausia.  

Irja kertoi myös naapurin miehestä, jolle oli tehty ohitusleikkaus. Hän 

hämmästeli naapurin hurjaa toipumisvauhtia. Irja kertoi, kuinka viiden suonen 

ohituksen jälkeen ja neljän vuorokauden toipumisajan jälkeen mies oli palannut 

suoraan kotiin. Irjan henkilökohtainen kokemus oli ollut naapuriin verrattuna 

erilainen. Irjalle oli tehty yhden suonen ohitusleikkaus, hän oli viettänyt viikon 

Oulussa sydänosastolla, jossa oli saanut kulkea vain ”kärryillä kahville” ja 

”hissillä alas”. Irja vertasi omaa tilannetta mieheen ja totesi miehen 

toipumisvauhdin riippuvan hänen ”reilusta” persoonallisuudesta ja oma-

aloitteisuudesta. 

Haastateltavista kaikki olivat Suomen Sydänliiton Sydänyhdistysten jäseniä, 

minkä vuoksi tuon esille myös Sydänyhdistyksen toimintaan liittyviä 

kokemuksia. Sydänyhdistysten toiminta koostuu erilaisista asiantuntijaluennoista, 

tukihenkilötoiminnasta, ensitietokursseista sairauden kohdatessa, 

virkistysmatkoista ja liikuntatapahtumista. Sydänyhdistysten toiminta ja erilaiset 

luentotilaisuudet kuvastuivat kertomuksissa väylänä, jota kautta lääketieteellinen 

tieto oli kulkeutunut haastateltaville. Naiset osallistuivat vaihtelevasti yhdistysten 

järjestämään toimintaan oman voinnin ja kiinnostuksen mukaan. 

Sydänyhdistysten merkitys haastateltavieni kertomuksissa rakentui 

pääsääntöisesti vertaistuen ja tiedonvälityksen kautta. Suomen Sydänliitto 

julkaisee Sydän-lehteä, jonka haastateltavat mainitsivat ensisijaiseksi painetuksi 

tiedonlähteeksi sydänterveyteen liittyvissä asioissa. Lehti tuli kotiin kaikille 

haastateltavistani. Sydän-lehti sekä sydänyhdistysten tapaamiset tarjoavat 

haastateltavien mukaan sekä asiantuntijatietoa että tärkeitä vertaiskokemuksia 

siitä, miten sepelvaltimotaudin kanssa voi elää. Haastateltavieni kiinnostuksen 

aste yleensäkin sydänasioita kohtaan vaihteli. Ritva kertoi olevansa kiinnostunut 

kaikista sydänasioista ja asiantuntijatiedon luovan varmuuden tunnetta 

henkilökohtaiseen kokemukseen.  
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Marjo: No miten ootte kokenut tuon sydänyhistyksen 

Ritva: Noo minä oon niin vähän ollu mukana mutta hyvää tietoa ja 

asiantuntijoitaha siellä luennoi...ja sitä itelleen sellasta varmuutta minähän 

oon kaiken mitä näen lehistä oon tykänny lueskella...semmosia 

Marjo: Ootteko muitten kanssa jutellu 

Ritva: Joo. 

Elsi: No sydänlehti tullee siitä saa hyvvää tietoa --- 

Marjo: No entä muuten lehtiä 

Hilkka: No joo on niin justiisa ja siinä sydänlehessä sitten kun se aina tullee 

niin siinähä on tutkimuksia sitten --- 

Sydän-lehden kautta sekä sydänpiirissä saatu tieto koettiin tärkeäksi sen vuoksi, 

että mahdollisten toimenpiteiden yhteydessä tai vastaanotolla muutoin saatu tieto 

oli jäänyt heikosti mieleen. Elsi kertoi, että ei ollut ehtinyt sisäistää 

pallolaajennuksen yhteydessä saamaansa ravitsemustietoa. Hän sanoi, että toisten 

kanssa vuorovaikutuksessa käsitelty tieto jää paremmin mieleen, sen sijaan että 

tietoa yritetään kiireessä tuputtaa kaavioiden muodossa ulkoapäin.  

Marjo: Onko se sydänyhistyksen tieto jotekin erilaista muuhun tietoon 

verrattuna 

Elsi: Niin miten sen nyt sanoisi…kun silloin sain Oulussa…tämän kartan 

jossa missä on paljon kolesterolia lihassa ja kalassa ja näissä niin ehä siellä 

kerkiä niin neuvomaan kun siellä kun sitten keskustellaan  sydänpiirissä 

ennen varsinkin kun keskusteltiin aiemmin näiden ohjaajien kanssa kun sai 

kysyä ja toinen vastasi niihin kysymyksiin niissä saatiin hirveän paljon 

hyvvää tietoa…niin jotenkin tuntuu että silloin se niinkun mennee se mikä 

askarruttaa ihtiä  ja saapi kyssyy ja saapi vastauksen se se jotenkin mennee 

tänne kaaliin ja sen ottaa paremmin opikseen.   

Elsin mielestä sydänyhdistyksen kautta saatu tieto on erityisen vakuuttavaa ja 

oikeaa, kun puhujana on lääkäri. Lääkäri oli puhunut ymmärrettävästi ”ei mitään 

lääketieteellistä sönkötystä” ja oli saanut Elsin vakuuttuneeksi puheellaan 

ruokavalion merkityksestä sepelvaltimotaudin hoidossa. 

Vertaiskokemukset muodostuivat erityisen tärkeiksi sairauden alkuvaiheessa. 

Elsi kertoi, kuinka toisten sairastuneiden kokemusten kuuleminen oli rohkaissut 
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häntä. Toisten kokemukset valoivat uskoa siihen, että sairaudesta on mahdollista 

selvitä. 

Elsi: Minähän en jaksanut kävellä kun minua ahisti ja tuli rintakivut siihen 

aikaan sydänpiiri oli terveyskeskuksessa mä kävin siellä  niin minä jaksoin 

just ja just kävellä mutta ku mä pääsin sisälle niin piti istua ja ottaa nitro 

aina ja sitten mä vasta menin sinne ja toisten seuraan ja sitten kun mä kuulin 

näien toisten sairauksia minusta se oli hyvin antosa minulle koska se oli 

mulle vähän kuin uusi asia  ja toiset kerto ni sitten minäki niinku tiesin että  

mistä nyt seki johtu ku sitäki kohtaa pakottaa ja muuta  

Marjo: Joo 

Elsi: Niin minusta se oli jotenki minä niinku sitten rupesin ajatella että 

minäkin tästä selviän kun aattelin että ku toisetkin on selvinny.  

Vertaiskokemuksia pidettiin ajoittain tärkeämpinä kuin asiantuntijapuhetta.  

Marjo: Onko se ollu sellasta mielekästä hommaa [sydänyhdistysten 

tapaamiset] 

Irja: Joo kun siellä on noita luennoitsijoita ovat sitten hommanneet vaikka 

minun on mukava kuulla muitten kokemuksia. 

Irja kertoi sydänyhdistyksen tapaamisista myös hieman toisenlaisen puolen. Hän 

kertoi, että hänellä oli omasta mielestään sujunut sairauden kanssa hyvin. Hän oli 

päässyt aikoinaan ripeästi hoitoon, ja hän oli toipunut ohitusleikkauksesta 

suhteellisen nopeasti. Irjan mukaan tällaisia kokemuksia ei sydänyhdistysten 

kokoontumisissa uskalla aina kertoa, kun toiset vain kertovat hankalasta hoitoon 

pääsystä ja tutkimuksissa juoksemista. Irja oli kokenut toisten olleen melkein 

kateellisia hänen jouhevasti edenneestä hoitoon pääsystä ja leikkauksesta 

toipumisesta. 

Anna oli osallistunut ennen ohitusleikkausta sydänpiirin järjestämään 

kerhotoimintaan, jota hän jatkoi leikkauksen jälkeen. Sydänkuntoutukseen hän ei 

ollut halunnut osallistua, koska ei kertomansa mukaan ollut 

ohitusleikkauksenkaan jälkeen tuntenut itseään sydänsairaaksi. Annan mukaan 

sydänkuntoutus olisi ollut liian tautikeskeistä ja asiantuntijavetoista. Sen sijaan 

hänen toipumisensa näkökulmasta, ja elämänsä kannalta laajemminkin, tuttu 

sydänyhdistyksen järjestämä kerhotoiminta oli tapahtumahetkellä ollut 

mielekkäämpää. 
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Marjo:  Rupesitteko sillon sydänyhdistyksessä kyselemmään  

Anna: No en oikeastaan kehenkään mutta tietysti sydänpiireissä kulin ja 

täällä oli se kuntoutusryhmäkin ja sillähän se minun tytär vei olin vasta 

tullukin tähän [kotiin leikkauksen jälkeen] melko huonossa kunnossa veikin 

siellä sydänkuntoutusryhmässä en käyny se oli täällä pyöriny kyllä mutta ku 

minä en tuntenu itteäni sydänsairaaksi ni  

Marjo: Ette vielä silloinkaan 

Anna: Niin mutta sitte kerhomuotosena täällä on se toine ryhmä joka niin 

sinne minä kulin jo ennenkin ja tehtiin sitten sammaa työtä mutta se on 

semmosta ajanviete mieleistä paremmin tää kerhotoiminta mutta se 

kuntoutusryhmä on aina erikseen siellähän on joku asiantuntija 

jumppuuttamassa jotain tällasta se on kyllä ihan hyvä. 

Tiedon tarpeen merkitys vaihteli suuresti haastateltavien välillä ja riippui 

sairauden vaiheesta. Esimerkiksi Pirkon ensimmäisen haastattelun aikaan Pirkko 

pelkäsi joutuvansa uudelleen ohitusleikkaukseen, minkä vuoksi hän osoitti 

kiinnostusta erilaisia leikkausvaihtoehtoja kohtaan. Pirkko kertoi lukeneensa 

uudesta tavasta suorittaa ohitusleikkaus, jossa rintakehää ei tarvitsisi avata 

ollenkaan, vaan leikkaus tehdään kyljen kautta. Hän seurasi hoitomuotojen 

mahdollista kehittymistä myös netistä, toisin kuin muut haastateltavani, joille 

ensisijainen tiedonlähde sydänterveyteen liittyvissä asioissa oli Sydän-lehti. 

Sydänasioista saatiin tietoa vähemmässä määrin myös muista lehdistä ja 

televisiosta, vaikka esimerkiksi sydänleikkaukseen liittyvien ohjelmien kerrottiin 

olevan vastenmielistä katsottavaa. Sydänyhdistyksellä oli myös laajempaa 

merkitystä haastattelemieni naisten elämässä. Merkitys ei rajoittunut pelkästään 

sepelvaltimotautiin, sen sairastamisesta tai hoidoista käytyihin keskusteluihin tai 

asiantuntijavierailuihin. Sydänyhdistysten kokoontumiset ja toiminta olivat myös 

muuten vain mukavaa ajanvietettä ja yhdistystoimintaa.  

Marjo: Minkälainen merkitys sydänyhdistyksellä ja siinä toimimisella on ollu  

Anna: Niin se on vain vähän ehkä se on vaan vähän sellasta ajanvietettä 

mutta kyllähän siellä vähän samanhenkisiä ehkä tapaa kuitenkin noissa 

kerhoissa ---  

Tuulikki koki tärkeäksi mainita kokemusten jakamisten lisäksi sydänyhdistyksen 

järjestämät vuosittaiset pikkujoulut sekä tanssit. Sydänyhdistyksen merkitys 

koettiin merkittäväksi jopa siinä määrin, että erään haastattelun päätteeksi sain 
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puhelinsoiton Saimilta, joka kertoi: Ne asiat mitkä täällä on mielekkäitä 

asukkaille ovat sydänyhdistys ja sitte tuo kirkko --- 

Tekemisen halu 

Elsi kertoi, että elämä sairauden kanssa oli muuttunut helpommaksi, kun ajan 

kuluessa tautia ja sen aiheuttamia tuntemuksia oli alkanut ymmärtää paremmin. 

Elämää helpotti kokemuksen kautta syntynyt tieto itselle sopivasta rasituksen 

määrästä ja laadusta. Tekemisen halu saattoi kuitenkin ylittää sairastuneen 

ruumiin rajat, jolloin sepelvaltimotauti heti muistutti olemassaolostaan. Elsin 

otteessa ilmeni myös, miten sepelvaltimosairaus ulottuu sosiaalisiin suhteisiin 

niitä rajoittaen. Elsi ei ollut voinut osallistua miehensä kanssa metsäpalstan 

raivaukseen, koska raivaustyö oli ruumiillisesti liian rasittavaa. Sairaus oli 

vanginnut Elsin yksin kotiin, josta hän halusi murtautua ulos lähtemällä miehensä 

mukaan.   

Elsi: --- jos en sitten olisi alkanut minä myin mehtää tässä mulla oli niin 

hirveän pitkä aika kun mies kävi siellä raivaamassa niin minä sanoin että 

lähen mukkaan ja kun oli kylymä niin oli vähän pakko tehä niin minä tuota 

vesurilla karsin ja pienempiä runkoja kannoin kassaan niin mulla alako niitä  

tulemaan että jos olisin malttanut niin ehkä ei olisi sitten  tullu mutta se kun 

toiselta puolen ni…kyllä minä halluun tehäkin että sitten jos se jää vaan 

tohon niin ei kun lihhoo vaan…ja sitten kun tietää mikä on liian raskasta niin 

sellasta en ennää tee 

Kertomuksista heijastui voimakas ’tekemisen’ ja ’menemisen’ halu, jota 

sairastunut mutta myös ikääntyvä ja muiden erilaisten vaivojen kanssa tempoileva 

ruumis rajoittaa. Naiset kuvailivat tekevänsä asioita ”omien voimiensa mukaan”, 

mutta kertomuksissa kuvastui halu tehdä enemmän. Tekemisen halusta ja ruumiin 

rajoista sai muistutuksen, kun päivällä tehty ilmeni illan huonovointisuutena.  

Marjo: Onko se millä tavalla muuttanu päivärytmiä tai arkea 

Ritva: Eei…työtä ei mutta ainakaan nyt ei ole voimia tehä paljon töitä minä 

yhtenä päivänä siellä mökillä haravoin sellasella vanhanmallisella 

puuharavalla sitä pihhaa niin kyllä mulla oli huono olo sillon iltasella  

huomasin ettei käsillä oikein kärsi paljon tehä  --- sitten mulla oli viime 

syksynä kun minähän aina tykkään marjoja poimia niin minulla ei ollu 
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voimia olla marjassa enkä jaksanu poimia että se tuli semmonen levottomuus 

ja väsymys --- ihan oon yrittäny voimien mukkaan mennä --- 

Ritvan kertomuksessa kiteytyy naisten kertomuksille yhteinen piirre tekemisestä 

ja sen moraalisesta ulottuvuudesta. Haastattelemani naiset olivat aina ”tehneet” ja 

”tottuneet tekemään”. Ritva edellä otteessaan sanoi, että voimat eivät riitä 

”paljon” tekemiseen. ’Paljon tekeminen’ on taustalla vaikuttava kulttuurinen 

ajattelutapa, jonka saavuttamiseen sairaus on asettanut rajoituksia mutta jota kohti 

sairaudesta huolimatta ajoittain pyrittiin.  

Haastateltavat olivat tehneet rankkaa ruumiillista työtä, hoitaneet kodin ja 

perheen. Kovasta ja tunnollisesta työntekijästä piirtyi kuva moraalisesti 

arvokkaana henkilönä. Ritvan alla olevassa otteessa ilmenee huojunta kulttuurisen 

ideaalien ja nykyhetken sairastuneen välillä. Hän halusi esittää itsensä edelleen 

ahkerana ja toimeliaana, vaikka samaan aikaan ymmärsikin, ettei hänen enää 

tarvitsisi ahkeroida kuten aiemmin. 

Ritva: Työstä kun olin sellanen kummallinen että tein ne työt hyvin ja omat 

työt oli toisella sijalla mutta kyllä minä silloinkin tein paljon nykyään en 

ennää teekkään tai oon minä jottain tehny ihan lapsesta asti mutta nyt en 

ennää teekkään en pingota sen siivouksen kansa sillon joka viikko kaikki 

sieltä yläkerrasta ---   

Myös Sinikka kuvaili sairastumisensa, tekemisen ja moraalin välisiä kytköksiä 

kuvaamalla, kuinka hän oli kokenut itsensä moraalittomaksi päiväsaikaan 

levätessään.  

Sinikka: --- kun sillon kun mä sairastuin se tuntui että niin vääryys mennä 

maata päivällä että se oli laiskuutta mutta mä oon oppinu sen että jos mua 

väsyttää niin vähäksi aikaa pitkälleen että otan päivällä lehtiä tai luen jotain 

ja ettei koko ajan tartte tehdä mitään ei multa kukaan vaadi mutta ensin oli 

kyllä että kun jäin jäi tuntu et on ihan ihan vääryyttyä kun nuori ihminen ei 

tuota koko ajan touhua ---  

Sinikka kertoi oppineensa pois jatkuvan tekemisen mallista. Hän esimerkiksi teki 

vähemmän ja eri tavalla kotitöitä kuin aiemmin ja oli sopeuttanut toimintaansa 

sairautta vastaavaksi. Halu tekemiseen oli kuitenkin edelleen voimakas. Hän koki 

ruumiin asettamat rajat voimakkaimmin elämäänsä hankaloittaviksi. 
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Sinikka: Kyllä se on kyllä se on kaikkeen eniten mua ninku se rassaa että kun 

haluais tehä kaikkee ja sitten ei jaksakkaa 

Tuulikin kohdalla oireet olivat alkaneet olla voimakkaasti liikkumista rajoittavia. 

Hän ei kuitenkaan halunnut näyttää hankalaa oloaan muille. 

Tuulikki: Joo se oli…mutta kyllä minä eppäilen että en ens syksynä ennää 

mee sinne kerhoon kun se todellakin on mäkkee pitäis nousta nii paljon en 

minä jaksa ja talvella autolla  

Marjo: Teillä on auto käytössä 

Tuulikki: Joo…pitäis muuttaa Pohjammaalle että ois tasasta…siellä voi olla 

vähän helepompi olla mutta ei tässä mittää tuolla vaa keljuttaa kun joutuu 

seisoo ja ihmiset kattoo sitä ei mielellään näyttäis vaivojaan mutta ei sille voi 

mittää--- kyllähän minä hiihinkin tuossa mulla on ystävätär joka viime 

talavena pyysi hiihtokaveriksi ja minä sanoin että olen jo sukseni polttanu 

että ei ole kun monot jälellä niin hänellä olis sukset sitten vähän pidemmät 

kun hän oli pidempi mutta sauvat sitten ostin ja tuossa käytiin siitä on tuosta 

10 kilometriä yhteen suuntaan että välillä jo oli että josko vois 

moottorikelekalla hakkee mutta sisu ei antanu perkiksi ja mikäs siinä 

tasasella hiljalleen mentiin ja kevätaurinko lämmitti ja kyllä se kaveri aina 

sano että käännyttäänkö takasin ja olin että eiku ihan hyvälle tuntuu ja minä 

että käyään siellä saareessa ja…kyllähän sitä pitäs vissiin liikkua mutta kyllä 

se on mukavaa kun on tasasta ettei mäkiä tarvii  

Sheila Turris ja Joy Johnson tutkimuksessaan naisten sydänperäisistä oireista 

havaitsivat, että naiset pyrkivät pitämään omanarvontuntoansa korkealla oire-

episodien aikana. Omanarvontunnon ylläpito tarkoitti päivittäisen elämän 

jatkuvuutta sekä identiteetin ja itsen koskemattomana pysymistä. 

Omanarvontunto sisälsi naisten tuntemuksia kykeneväisyydestä ja 

vastuullisuudesta sekä kokemuksia itsestä arvokkaana yksilönä. Sosiaalinen 

omanarvontunto linkittyi vastuullisiin rooleihin hyvänä vaimona, äitinä tai 

työntekijänä. Oireiden esiintyessä naiset pyrkivät jatkamaan tavanomaisia 

päivittäistoimintojaan ja tulemaan toimeen tilanteen kanssa. (Turris ja Johnson 

2008: 1466.)  

Pyrkimys omanarvontunnon ylläpitoon heijastui myös tämän tutkimuksen 

aineistossa. Elsi kertoi joulun aikaan tapahtuneesta oire-episodista, joka uhkasi 

koko perheen joulun viettoa. Oireet yhdistyivät sosiaaliseen maailmaan, erilaisten 
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halujen, toiveiden ja tehtävien ristiriitaisiksi vyyhdiksi. Elsin otteessa ilmenee, 

miten naistapainen huolehtiminen muista ihmisistä saattaa nousta päällimmäiseksi 

huoleksi sellaisenakin hetkenä, kun huolta pitäisi pitää itsestä.  

Elsi: ---minä ihan ajattelin että voi  että menneeköhön nyt toisten jouluaatto 

pilalle että selviinkö minä tästä  tytär oli tullu tyttöjen kans jo tänne  toineki 

tytär oli  istuin tuolla kiikkutuolissa  ja nuorempi tytär sano jo jolla on lapset  

mutta sillon oli hän eronnu ensimmäisestä niin hän sano että mene istumaan 

että hän laittaa  nämä ruuvat ja olin ottanu nitroa ja ajattelin että kyllä 

minun täytyy jaksaa ja laitoin oikein kädet ristiin että kyllä minun täytyy 

jaksaa ja  kyllä se meni sitten siitä  ohi--- 

Elsi pyrki pitämään omanarvontuntoa yllä olemalla hyvä äiti ja mummi. Hän 

vaikutti olleen erittäin huolestunut siitä, ettei pilaisi muiden joulua, jos ei 

kykenisikään suoriutumaan tehtävistä kunnialla.  

Henkilökohtaisen, jopa päivittäin vaihtelevan voinnin kanssa tasapainottelu ei 

kuitenkaan ole ainoastaan yksityisasia, vaan tasapainoilu on erottamaton osa 

sosiaalista elämää, kuten seuraavassa Sinikan otteessa ilmenee. Sairauden 

senhetkisellä tilalla ja omalla voinnilla on suora yhteys läheisiin ihmisiin, jotka 

myös joutuvat muovaamaan toimintaansa sairastuneen voinnin mukaisesti. 

Sinikka:---sen että kun sitä oppi ottamaan sillä tavalla että vointinsa mukaan 

kaikki että Jennankin kanssa olin tässä kun joskus oli päiviä että mulla oli 

huono päivä ja tuntu niin että nitroja pitää ottaa eikä jaksanu niin sitten Taija 

lähti kotia tytön kanssa --- 

Tulevaisuudennäkymiä 

Sepelvaltimotauti on tauti, johon täydellistä paranemiskeinoa tai hoitoa ei ole. On 

hyvin todennäköistä, että ajan kuluessa ahtaumia ja tukoksia alkaa muodostua 

suoniin uudelleen. Tulevaisuus näyttäytyikin kertomuksissa erilaiselta kertojan 

sairaus- ja elämäntilanteesta riippuen. Jos muita hoitokeinoja kuin lääkitys oli 

mahdollista käyttää, niihin oltiin valmiita. 

Saimi kertoi, kuinka hänen tilansa oli haastattelua edeltävänä keväänä 

huonontunut romahdusmaisesti. Hänen ohitusleikkauksessa siirrettyyn suoneen 

oli tullut uudelleen tukos.  
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Saimi: --- keväällä yritti rytmikin [rytmihäiriö] onneksi ei ollut sitä onhan 

mulla nytkin täällä siirrännäissuonessa 100% tukkeuma sitähän se on kun se 

tukkeutuu vielä sitten uudestaan...nyt mulla on marevan 

[verenohennuslääkitys] niin se pitäis olla ettei mee suonet ihan niin ja sekin 

on tympee kun siinä on niin monenlaista lääkettä. 

Siirrännäissuoneen tukkeutumisesta ja voinnin romahtamisesta huolimatta Saimi 

kertoi suurimmaksi huolenaiheekseen jalkansa kuin sydämen sepelvaltimotaudin. 

Jaloissa oli valtimotukoksia, ja niiden hoitoa varten suunniteltiin pallolaajennusta. 

Liikkuminen on hankaloitunut merkittävästi, ja hänen oli pitänyt luopua 

pyöräilystä.  

Saimi: --- eilen oltiin mustikassa ja ihan hyvin jaksoin mutta sitten oli kippeet 

[jalat] ja nyt tänään kävin tuolla kylän laidalla niin tänne [sääriin] ottaa niin 

se sano kardiologi ettei se oo ihme kun eihän ne saa happee mutta minäpä 

silloin sanoin että onpa hyvä että löyty syy kun minä oon aina aatellu että 

vanahuutta  

Haastateltavat kuvailivat, kuinka heillä esiintyi erilaisia ruumiillisia tuntemuksia, 

mutta joiden syistä ei voitu olla varmoja. Haastateltavat kertoivat muista 

vaivoista, joiden ymmärrettiin sotkevan ja sekoittavan mahdollisia 

sepelvaltimotautioireita. Koska tuntemusten ja mahdollisten oireiden syy oli 

epävarma, tuntemuksiin liittyi salailua. Niistä ei kerrottu perheenjäsenille, koska 

heitä ei haluttu varmuuden puuttuessa huolestuttaa turhaan. Esimerkiksi Elsi 

kertoi heti haastattelunsa aluksi, että hänellä oli edellisinä päivinä esiintynyt 

tuntemuksia, joista ei ollut halunnut kertoa miehelleen.  

Elsin kertomuksessa piirtyi kuva sairauden vaiheesta, jossa tulevaisuus näytti 

epävarmalta nykyhetken tiedon valossa. Hän kertoi, että ei enää jaksanut tehdä ja 

touhuta kuten aikaisemmin, mutta liitti tämän väsymyksen normaaliksi 

vanhenemiseksi. Keskustelimme mahdollisista hoitotoimenpiteistä ja 

pallolaajennuksesta sekä Elsin tekemästä havainnosta, kuinka pallolaajennus on 

helpottanut monien elämää sepelvaltimotaudin kanssa. Elsi kertoi 

halukkuudestaan pallolaajennukseen, mutta hänen kertomuksessaan heijastui 

ajatus, että pallolaajennukseen pääseminen olisi vaatinut ponnistuksia ja oman 

toimijuuden korostamista, johon hän ei vielä ollut valmis. Lisäksi hoitoon 

hakeutumista esti epävarmuus tuntemusten ja oireiden syistä. 

Marjo: Onko ollu puhetta pallolaajennuksesta 
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Elsi: No ei kun…mulla on niinku aika mukavasti menny ja…sitten minä en oo 

tuota silleen niinku osannu vaatia en tiiä kuinka muutokset on muuttunu  kun 

mulla on sitten niin paljon muuta vaivaa --- 

Vaivojen kirjo oli Elsin kohdalla johtanut siihen, ettei hän tiennyt ja tunnistanut 

vaivojen syitä. Vaivat ilmenivät epämääräisenä olona ja kipuna: --- kun alkaa 

tulla tuo levoton olo niin se on täällä kun ei aina tiedäkään mitä kipua se on.” 

Elsi jatkoi kuvailua, kuinka muista vaivoista johtuvat kivut ovat merkittävämpiä 

kuin mahdollisesti sepelvaltimotaudista johtuvat oireet. Elsillä oli kulumat leuassa 

ja lonkissa. Kivuista hän totesi: --- ja on sitä remppaa että joskus sitä tuntuu että 

ei tätä jaksa ennää kipuja kestää”. Hän katsoi kuitenkin tärkeäksi lisätä, että oli 

onnellinen, koska hänellä ei ollut diabetestä. 

Inkeri kuvaili elämäänsä sepelvaltimotaudin kanssa samansuuntaisesti kuin 

Elsi: aina ei tiedä, mistä erilaiset tuntemukset johtuvat.  

Inkeri: --- ja kun raskasta työtä tekkee nii että niin nämä kaikki heiluu ja jos 

ne heiluu kauan niin se on niinku seuraavaan päivänä kippee ja se tuntuu nii 

että mää oon sairas vaikkei varsinanen sydänjuttu oliskaan mä en tiä nyt 

sydämestä mutta minä luulen että se on nyt ihan kunnossa mutta verenkierto 

ei ole kunnossa --- 

Sairauden vaihe kerrottiin myös hyväksi. Hilkka kuvaili, kuinka kulunut vuosi oli 

ollut hyvä ja ”mikä ihmeen minnuo lennättää”. Hän oli aiemmin saanut 

sydänkontrollissa ”kaikki oli loistavat tulokset” ja huolet olivat jääneet pois 

miehen kuoleman jälkeen. Hän myös kertoi sairastaneensa tuberkuloosin nuorena. 

Keuhkoista oli löytynyt sormen mentävä aukko ja vasta veriyskökset olivat 

saaneet hänet hakeutumaan hoitoon Päivärinteen tuberkuloosisairaalaan. Hän 

kertoi painaneensa 48 kiloa ja piti tuberkuloosin sairastamista sekä myöhemmin 

sairastettua struumaa enemmän kärsimystä aiheuttaneina sairauksina kuin 

sepelvaltimotautia haastatteluhetkellä.  

Hilkka: --- van siitä oon selevinny niin on kaikki nyt hyvin --- kaikki on tällä 

kohtaa kunnossa kokkeijen perusteella ja tuntemusten perusteella --- 

Omaa vointia ja sairauden tilaa arvioitiin henkilökohtaisiin ruumiillisiin 

tuntemuksiin sekä vastaanotolla tehtyihin testeihin ja mittauksiin nojaten, kuten 

edellä Hilkan ja seuraavassa Elsin otteissa ilmenee.  

Elsi: --- minullehan lääkäri sano että käy nyt joka vuosi kontrolli 

tarkastuskäynnillä ja otetaan ne kaikki arvot  että niistähän sen näkkee mihin 
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päin on menossa se on kun kontrollissa käypi niin nähhään ne arvot jos on 

huonompaan menossa niin voijaan tutkia heti. 

Sepelvaltimotauti saattaa ajan kuluessa edetä sellaiseen pisteeseen, ettei muuta 

hoitokeinoa taudin hoitamiseksi enää ole kuin lääkitys. Sinikalle tehdyt kaksi 

leikkausta olivat leikkaushoidon päätepisteet. Olin odottanut hänen kuvailevan 

tulevaisuuttaan ahdistavana ja pelottavana, mutta hänen kertomuksessaan 

nykyhetki ja tulevaisuus kuvastuivat ’ihan mukavina’. Sinikan viimeisin 

vakavampi taudin akuuttivaihe oli ollut vuonna 1997, jolloin tutut oireet, vaikea 

olo kävellessä ja tuntemukset siitä ”ettei kestä niinku rasittaa oikeen mitenkään”, 

olivat palanneet. Varjoainekuvauksessa todettiin, että hänellä oli ollut 

sydäninfarkteja ja että suonet olivat menneet jälleen tukkoon. Hän kuvaili 

tulevaisuuttaan:  

Sinikka: --- ja sanottiin ettei voi leikata kolmatta kertaa että nyt eletään sitä 

tilannetta että tuota lääkityksellä nyt on se hoidetaan mitä tuota niin on sitten 

tuota sitten kun joskus kun sitten kun tulee se tilanne pitää jotakin tehä sitten 

en tiedä mitä tekevät mutta sittehän sen näkkee päättävät --- ja sitten niinkun 

nyt aattelee sitä että nythän tilanne on sillä tavalla hyvä että tuota lapset on 

aikuisia ja on lapsenlapsia ja on niinkun muuta ajateltavaa niin niin ettei 

tartte niitä huolehtia ja murehtia että niillä sillä tavalla on helpompi niinku 

ellää ja olla mutta sillonhan se oli se kun aattelee että niin että lapset oli 

niinki pieniä ja sitten kuitenkin aattelee että vaikka mun mies tuota niin on 

aika lailla taitava niinku kaikkia asioitten kanssa --- että niin aattelin sitä että 

et aika onneton perhe jää mutta ihan mukavaa ---  

Marjo: Hyvä et kuitenkin tuntuu että lääkityksellä pärjää 

Sinikka: Lääkityksellä on nyt pärjätty ihan että onhan mulla sillä tavalla että 

se niinku rajottaa että ei voi mahdottomasti touhuta eikä mutta kotona 

pärjään ja lapsenlapsiakin hoidan ja hoidan kaikki nämä meidän kotityöt ja 

tällaset keittiöt ja tällaiset ettei kotiapua oo tarvinnu mutta mää oon oppinut 

tekemään vähän kerralla ja paljon viikossa 

Marjo: Hyvä 

Sinikka: Että kyllähän se sillon alkuun kun sairastuin kun oon ollu niin nuori 

että liikaa rupes touhumaan ja ittensä sai kipeeksi että monet sairaalareissut 

oon tehny syksyllä ja keväällä kun oon pihaa hoitanut että sellaset että en ota 

ittelleni paineita niistä että jos joku jää tekemättä niin jääköön. 
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Helvi kertoi haastattelunsa loppupuolella tapauksen sairautensa alkuvaiheesta. 

Hän oli hoitotyössään tavannut sepelvaltimotautia sairastavan henkilön ja ajatellut 

sairastamisensa olevan tulevaisuudessa samanlaista kuin hänellä. 

Helvi: --- mutta kun mulla todettiin tää sepelvaltimotauti jos palaan vielä 

siihen niin tuota…niin kyllä mä sillon heti ajattelin kun mä oli nähny 

sairaalassa näitä potilaita  niin mä muistin --- en tiedä minkä ikänen se oli 

minusta se oli vanha mummo niin niin tuota sil oli ja se oli aika lihava ja sille 

piti niitä kipukohtaus niitä oli hirveen levoton ja nyt  ja piti niin hirveest 

nitroja nieleskellä ja mulle tuli heti mieleen ensimmäiseksi se  ja ajattelin että 

kohta olen ite siinä samanlaisessa tilanteessa  ja aattelin tuota että on nuo 

lapsetkin vielä aika nuoria tytöt että  kyllä se etenkin tuli siis sellanen tunne 

että tämän voi viedä nii että se on vaan ajan kysymys että koska se vie että 

kuitenkin aattelin että en voinu kuvitella että voisin elää lähes 

kolmekymmentä vuotta sen jälkeen ja aattelin että sais lapset niin isoksi että 

niistä jäis kunnon muisto äitistä ni että kyllä sitä sellanen ajatus tuli heti 

mutta..eh.kyl onhan se sellasen pelokkina vähän aina ollu kuitenkin että jos 

on niinku suunnitellu jotakin asioita eteenpäni niin ei kovin pitkälle niinku 

uskalla suunnitella ja sitä aattelee että mitenköhän tietenkin eihän sitä enää 

kun on näinkin pitkälle elänyt ja lapsenlapsiakin nähny 

Kuolema 

Oma kuolema ja elämän rajallisuus tulivat esille vain Ritvan ja Inkerin 

kertomuksissa. Muissa haastatteluissa kuolemaa lähestyttiin lähinnä toisten 

henkilöiden kuolemien kautta. Ritvan kertomuksessa kuolema tuli esille 

ajatuksissa oman kuoleman ajankohdan tietämättömyydestä.   

Ritva: Tässä yhtenä päivänä istuin tuossa nojatuolissa ja tuli huono olo ja 

tuntu ja sillon tuli mieleen että mistä tietää vaikka minä tähän nukahan kun 

mulla yks mies tuolla töissä se vain vessan lattialle oli kuollu ja sitten yks 

nuori mies sekin oli vessan lattialle vaan kuukahtanu ja sillä jäi ihan pienet 

lapset niin tuota...sitä voi vaikka keinutuoliin…että joskus semmonen tunne 

tullee…että kyllä se sillonkun ekan kerran tuli se että jos olisin siihen 

nukahtanut ja niin se oli hirveä järkytys ja ne jotka minut sitten toivat sano 

että kyllä olin hirveen näkönen ihan ruumiin näkönen sellanen harmaa..niin 

se lääkäri sano kun kyssyin että vieläkö minusta jonniinlaine ihminen tullee 

niin kyllä tullee mutta nuoruutta me ei saada takasin 
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Inkeri: --- minä toivosin että semmonen toivomus on että…en oikein 

pitkääkään olis kärsisi että joutuis kitumaan että joutuis toisten armoille että 

se minulla on että tämä on kyllä vähän lapsellista ajatella näin minä tykkään 

että jos kuolee niin kuolee noppeesti mutta että voihan se tulla että jos ruppee 

kuolemaan ihmisessähän on sellanen  elämänhalu niin tämä tuota voi olla 

semmosta tyhjää löpinää että sitä haluaa pittää elämästä kiinni kun 

semmoseen tilanteeseen joutuu mutta kun näin…tälla lailla aattelee 

niin…niin ei sitä kannata ajatella 

Inkeri ei halunnut jäädä muille taakaksi ja toivoi nopeaa kuolemaa. 

Kertomuksessa heijastuu kuitenkin ymmärrys, ettei omaan kuolemisen tapaan voi 

vaikuttaa.  

Yhteenveto 

Kertomuksissa esiintyi kuvauksia tekijöistä, jotka olivat auttaneet sairaudesta 

selviämisessä. Toisten henkilöiden samankaltaisten kokemusten kuuleminen 

auttoi valamaan uskoa, että myös omasta tilasta tultiin selviämään. (Vrt. Hildingh 

1996.) Positiivisen elämänorientaation on havaittu auttavan etenkin infarktista 

selviämisessä (esim. Agarwal ym. 1994). Vertaiskokemukset, erityisesti 

järjestetyn toiminnan puitteissa, voivat olla naisille jopa tärkeämpiä kuin miehille 

naiserityisen kokemuksen jakamisen näkökulmasta tarkasteltuna. 

Vertaiskokemuksilla, esimerkiksi tukiryhmässä jaetuilla, on havaittu olevan suuri 

merkitys realististen tulevaisuudenodotusten muodostumiselle. (Koivula 2002: 

24–25.) 

Sydänyhdistyksen toiminta oli koettu erityisesti sairauden alkuvaiheessa 

merkittäväksi. Tapaamisissa oli saatu sepelvaltimotautia koskevaa tietoa ja jaettu 

kokemuksia toisten sairastuneiden kanssa. Tutkimuksissa on havaittu, että 

erilaisissa terapia- tai sairauksien ympärille rakentuneissa ryhmissä kertomuksin 

tapahtuva kokemusten jakaminen vaikuttaa osallistujan identiteettiin ja 

kokemuksen muovautumiseen (Steffen 1997; Mathews 2000). Ikä ja sukupuoli 

nousivat kokemusten jakamisen ja vertaistuen kannalta merkittäviksi tekijöiksi 

kahden nuorena sairastuneen kertomuksessa. Sinikka ja Pirkko kertoivat 

tarvinneensa nuoren naisen tukea, koska he olivat sairastuneet poikkeuksellisen 

nuorina. Muut sairastuneet ympärillä olivat olleet miehiä, ja miesten kokemukset 

eivät tarjonneet kaikupohjaa nuorena naisena sairastuneen kokemukselle.  
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Vertaiskokemusten lisäksi sairaudesta selviämisessä auttoi tieto 

sepelvaltimotaudista. Tietoa etsittiin eri lähteistä, mutta pääsääntöisinä 

tiedonlähteinä sydänterveyteen liittyvissä asioissa olivat Sydän-lehti ja 

sydänyhdistysten tapaamiset ja asiantuntijaluennot.  

Sepelvaltimotautia elettiin yhdessä ruumiillisten tuntemusten ja 

lääketieteellisten testien, joilla sairautta monitoroitiin, välissä. Elizabeth Wheatley 

kirjoittaa, että sydäntoipilaiden elämässä on aina läsnä epävarmuus ja 

epäluottamus kehon tuntemuksia kohtaan. Omaa ruumista opitaan lukemaan ja 

tulkitsemaan ajan kuluessa, mutta koskaan tuntemusten syistä tai seurauksista ei 

voi olla täysin varma. (Wheatley 2006.) Kertomuksissa kuvastui, kuinka ruumista 

luettiin ja tulkittiin. Omat tuntemukset hyvästä voinnista saattoivat saada 

vahvistusta lääketieteeltä, kun vuosittaisella kontrollikäynnillä tehdyt testit, joilla 

sepelvaltimotautia voidaan tarkkailla, tukivat henkilökohtaista kokemusta.  

Sepelvaltimotauti on lääketieteelliseltä määritelmältään krooninen sairaus. 

Krooninen luonne tarkoittaa sitä, ettei tauti tai sen sairastaminen pääty. Sen sijaan 

kroonisuus laittaa kiinnittämään huomiota taudin aaltoiluun ja heilahteluun sekä 

elämän tapahtumiin ja tilanteisiin ajassa. Kleinman ja Hall-Clifford kirjoittavat, 

että krooninen sairaus kietoutuu elämässä ihmisten työhön, perheeseen sekä 

elämänhistoriaan ja sysää sairastuneen järjestämään aikaa uudella tavalla. 

(Kleinman & Hall-Clifford 2010: 247–248.) 

Kokemusta täydellisestä paranemisesta sairauden poistamisen merkityksessä 

sepelvaltimotaudista ei ole, vaikka esimerkiksi ohitusleikkaus voi olla sellainen 

hoitomuoto, joka poistaa ja auttaa siirtämään sairauden kokemista syrjempään 

oireita helpottaen. Elämää mitataan periodeilla, joita määrittää toisaalta parempi 

toimintakyky ja toiminnallisuus sekä toisaalta heikkoudet ja hauraudet. (Vrt. 

Charmaz 1991.)  
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6 Sepelvaltimosairauden kulttuuriset 
selitysmallit 

Inkeri: Tämä syömine on yksi kun on geeni niin ja sitte tuota minä luulen 

tuota että pikkusen on ressiki vaikuttanu ku mulla on aika lailla ressiä ollu 

työssä ja oon yksinhuoltaja ollu suurimman osa…että nämä kolme mutta ei 

oo tupakka eikä liikunnan puute ne ei 

Tässä luvussa tarkastelen kertomuksissa esiintyneitä tekijöitä, joilla haastateltavat 

selittivät sepelvaltimosairautta. Lisäksi esittelen, millaisia käsityksiä 

sepelvaltimotaudista ja sen luonteesta kertomuksista nousi esille. Marja-Liisa 

Honkasalo ja Reea Hinkkanen kirjoittavat, että tautiselitykset ovat olleet 

aikakaudesta toiseen sidoksissa ihmisten väliseen yhteiskunnalliseen 

vuorovaikutukseen. Ainekset sairauden ajalliseen selittämiseen poimitaan läheltä 

omasta arjesta ja kauempaa muista lähteistä. Historiallisesti tarkasteltuna 

tautiselitysten ydin ja rakenne on ollut hyvin samankaltainen aikakaudesta 

toiseen. Ihmisten ymmärretään sairastuvan, jos ruumiiseen lisätään jotain. Näin 

on ollut entisajan pistostaudeissa ja syöttämisessä, mutta myös nykyaikaisissa 

sydäntautiselityksissä, joissa liian rasvan katsotaan altistavan sydäntaudeille. 

Sairastuminen voi johtua myös siitä, että ihmisruumiista poistetaan jotain. 

Tällainen rakenne löytyy vanhemmista säikähdystä koskevista ja nykypäivän 

masennuksen arkiteorioista. Honkasalo ja Hinkkanen kirjoittavat 

sairausselityksistä seuraavaa: ”Tulkinnat sisältävät usein keskenään ristiriitaisia 

aineksia, epävarmuutta, kohtalonuskoa ja lääketieteellisiä käsityksiä arkisiksi 

muovautuneina. Ammatilliset ja maallikkoteoriat punoutuvat monin tavoin 

toisiinsa”. (Honkasalo & Hinkkanen 2003: 35, Furnham 1988.)  

Tällä tavoin yhteenkietoutuneina sepelvaltimotautiselitykset esiintyivät myös 

haastattelemieni naisten kertomuksissa. Sairausselitysten lähteet olivat 

lääketieteessä, alueen historiassa ja henkilökohtaisissa elämäntilanteissa. 

Menneen ajan tapahtumien muistelu oli merkittävä osa sairausselityksiä. 

Sairaudesta ja sen mahdollisista syistä kertoessaan haastateltavat muistivat 

aiemmat selitysmallien ympärille nivoutuvat kokemukset ja kohtaamiset 

sairauden kanssa. Mallien avulla menneen ajan tapahtumia liitettiin 

tämänhetkiseen tietoon ja henkilökohtaiseen kokemukseen sepelvaltimotaudista.  

Sepelvaltimotautiin liittyvät selitykset olivat ajoittain tiiviisti kietoutuneita 

toisiinsa haastattelukertomuksissa, kuten luvun aloittavan Inkerin 

haastatteluotteessa ilmeni. Naiset pohtivat erilaisia taudin syitä ja mahdollisuuksia 
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pitkissä yhtämittaisissa puhejaksoissa. Koin ajoittain vaikeaksi ja väkivaltaiseksi 

tehdä erottelua syiden välille analyysiä varten. Kaikki tämä sai minut pohtimaan 

syitä sille, miksi selitykset olivat niin toisiinsa kietoutuneita? Kertooko 

kietoutuminen jotain erityistä sepelvaltimotaudista ja sen sairastamisesta? 

6.1 Suvussa kulkeva sairaus – periytyvyysmalli 

Sydänsairaudet kuuluvat perheeni historiaan hyvin voimakkaasti. Isäni kuoli 

48-vuotiaana sydänkohtaukseen vuonna 1974. Äitini elää edelleen, mutta 

hänetkin on ohitusleikattu 70-vuden iässä vuonna 1997. Lisäksi minun kolme 

ensimmäistä serkkua on kuollut nuorena sydänkohtaukseen. Kaksi heistä oli 

äidin puolen serkkuja ja molemmat saman perheen poikia. Kumpikin kuoli 

37-vuotiaana. Isän puolen serkkupoika kuoli 48-vuotiaana. Tällaisesta 

historiasta johtuen olen ollut hyvin tietoinen mahdollisuudesta sairastua 

sydän- ja verisuonitauteihin. (Pirkon kirje) 

Sepelvaltimotaudin periytyvyys oli yksi kertomuksissa esiintyvistä malleista, 

jonka kautta sepelvaltimotautia selitettiin. Sosiologi Abby Lippmann kirjoittaa, 

että geeneihin ja sairauksien periytyvyyteen liittyvän tiedon esiinnousun on 

ajateltu muuttavan perustavanlaatuisesti sen, miten ihmiset ymmärtävät ja 

kokevat sairautensa. ’Genetisaation’ myötä myös muita elämänalueita selitetään 

yhä enenevässä määrin geeneillä tai perintötekijöillä. (Lippmann 1992.) 

Sairauksien yhteydessä perintötekijöihin liittyy usein moraalinen lataus ja 

perintötekijät voivat olla joko vastuusta vapauttavia tai ennalta leimaavia 

(Honkasalo & Hinkkanen 2003: 16).  

Davison ym. ovat esittäneet, että sepelvaltimotaudin kohdalla tieto sairauden 

geneettisestä pohjasta saattaa johtaa kohtalonuskoajattelun kasvuun ja 

muutokseen terveyskäyttäytymisessä. Kohtalonuskossa yhdistyvät ajatukset 

onnesta, predestinaatiosta eli ennalta määräytymisestä ja mahdollisuudesta 

kontrolloida ulkoisia elämäntapahtumia. Geenien saatetaan ymmärtää olevan 

henkilökohtaisen vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa – kohtaloa. 

Periytyvyyden ajatteluun kohtalona liittyy usein pessimistinen sävy tulevaisuuden 

kulkua ja odotuksia ajatellen. (Davison ym. 1994: 370–371.)  
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6.1.1 Sukuvika  

Inkeri: No meillähän on sukuvika mulla on…vanhemmat kuollu siihen ja 

siskoja kuolleet että meillä se on sukuvika se on todettu. 

Kertomuksissa, joissa sairautta selitettiin ensisijaisesti periytyvyydellä, piirtyi 

kuvia suvuista, joissa hyvin monet suvun jäsenistä ovat sairastuneet 

sepelvaltimotautiin. Tautia luonnehdittiin ”äkäseksi” tai ”ärhäkäksi”. Saimi 

kertoi, että hän kuuluu ”pahaan sukuun” sekä isänsä että äitinsä puolelta. Tauti 

oli geeneissä koko suvussa.  

Saimi: No ei...mutta minä kuuluun siihen niin sanottuun pahaan sukuun jolla 

on vähän joka puolella niin että ihan siis molemmilta puolelta puolin sitä en 

tiedä sitten mistä onko se kainuulainen ravinto tai mikä alkutekijänä mutta on 

todettu että geeneissä koko suvussa.  

Saimi jatkoi kertomustaan kuvaillen, kuinka hänen sisaruksistaan vuoron perään 

yksi toisensa jälkeen oli saanut sepelvaltimotautidiagnoosin ennen häntä. Tauti oli 

Saimin suvussa niin yleinen, että sisarusten kesken hämmästystä oli herättänyt se, 

miksi Saimi ei vielä ollut sairastunut, vaikka taudin kuvan mukaisesti hänen olisi 

pitänyt jo sairastua:  

Saimi: --- oli ihan niin kaikissa että kymmentä vuotta nuorempi veli oli 

minusta jolla paljon ennen todettiin kun minua ja kaikki järestänsä oli ja oli 

puhetta aina että miten yks olet suvussa terve --- [sepelvaltimotauti] tulee jos 

on tullakseen 

Pirkon kuvailu suvussa kulkevasta sairaudesta oli hyvin samantyyppinen Saimin 

kuvaukseen verrattuna. Pirkko kuvaili sukurasitettaan ”äkäseksi” ja kertoi, 

kuinka tauti oli johtanut sukulaisten sairastumisiin ja kuolemiin nuorena. 

Pirkko: Joo mulla on niin äkäne sukurasite että isä kuoli 48-vuotiaana ja äiti 

ohitusleikattiin 70-vuotiaana mutta näitä serkkuja äitin puolelta poikia 

tosiaan kuoli yksi kuoli ja toinen on jo toista kertaa ohitusleikattu eikä ole ees 

viittäkymmentä että se on tosi äkänen ja isän puolelta kans on nuoria kuollu -

-- 

Kuvaukset sukujen sepelvaltimotautiperinnöstä olivat karua luettavaa. Erityisesti 

nuorempia miehiä, mutta ajoittain myös naisia, oli yksi toisensa jälkeen kuollut 

äkillisesti, käynyt läpi usean suonen ohitusleikkauksen tai leikattu kahdesti. Tauti 

oli ympäristössään tuttu vierailija, ja sitä osattiin odottaa.  
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Elsin kertomus jatkoi samaa kuvailua sepelvaltimotautiin kuolleista 

sukulaisista. Hän oli saanut tiedon sukurasitteestaan tutkimusten yhteydessä. 

Marjo: Onko teillä ollu suvussa tätä sepelvaltimotautia 

Elsi: Joo on äitillä oli…ja äitin molemmilla siskoilla molemmat siskot kuoli 

äkkiä ihan sillain vaan että kaatu  

Marjo: Onko se sukurasite 

Elsi: Niin mulle ainakin silloin Oulussa sanottiin että näin on.  

Vaikka Elsin kertomuksesta ilmeni, että sukulaisia oli sairastunut 

sepelvaltimotautiin, tulkitsin Elsin kertomuksesta ja äänen sävystä, ettei hän ollut 

täysin hyväksynyt tutkimuksissa saamaansa tietoa suvussa kulkevasta sairaudesta. 

Kysyin myöhemmin haastattelussa uudelleen, ajatteliko hän sairastumisen syyn 

olevan periytyvyydessä. Elsi kertoi lääkityksen saaneista ja sepelvaltimotautiin 

kuolleista lähisukulaistaan, mutta ei ollut täysin varma sairauden periytyvyydestä. 

Elsi: Joo koska meillä tuota…meitä on kuus sisarusta niin vanhimmalla 

sisaruksella ei oo kolesterolilääkitystä eikä nuoremmalla veljellä mutta 

meillä neljällä meillä on kolesterolilääkitys yhelle veljelle on tehty 

pallolaajennus ja sisarella on tehty varjoainekuvvaus ja sillä on jossain 

sydämen pienessä haarassa pieni tukos mutta siinä mielessä aattelen koska 

meillä on näin paljon sitä että se on sielä periny isällä oli sydämen ja 

keuhkojen laajentuma mutta ei varsinaisesti sitten niinku sydänvikkaa ja 

sitten tuota...isän veljen lapsia on paljon kuollu sydäninfarktiin että siinä 

mielessä se tuntuu että tätä on suvussa ---  

Mennyt aika 

Tieto ja käsitys periytyvyydestä ulotettiin kertomuksissa menneeseen aikaan. 

Periytyvyystiedon välityksellä selvitettiin menneen ajan tapahtumia. 

Kertomuksissa piirtyi kuva sukupolvien taakse ulottuvasta sydänsairaudesta ja 

haastateltavat totesivat tautia olleen aina. Vanhempien tai jopa isovanhempien 

kokemat vaivat saivat selityksensä sepelvaltimotautivaivoina, joihin viitattiin 

puhumalla ”sitähän se on ollut”. Käsitystä sairauden periytyvyydestä käytettiin 

selittämään menneen ajan tapahtumia, joille tapahtumahetkellä oli annettu eri 

merkityksiä. Tuolloin tapahtumia ei selitetty sepelvaltimotaudilla. Nykyisyyden 
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perspektiivistä tarkasteltuna tapahtumat saivat merkityksen 

sepelvaltimotautitapahtumina.  

Irja: Onpa sitä varmaan ollu ja kun eihän siihen aikaan kun äitivainaja 

halvaunsi ja sehän sano sillä että hän ei pysty rintaliiviä pitämään se tietysti 

puristi rintoja mutta eihän siihen aikaan vielä tutkittu 1968 on äiti kuollu ja 

niin ei sitä oo sitä tutkimusta totennäkösesti se sieltä on. 

Saimi: No kyllähän varmasti äitillä oli varmast sitä sydänjuttua mutta se kun 

oli ennen erilaiset nimitykset syöntauti ja syönala kippee ja tämmöstä niin 

kyllä luulen että oli mutta ei varsinaisesti ollut ollu mitenkään isommasti että 

ois ollu…mutta eipä sitä tiedostettu eipä sitä tiedostettu no sitten isän 

puolelta isän veljiä kuoli portaille ihan että se mitä se muuta on ollu ja isän 

sisko kuoli kirkosta tuli ja kävi päivälevolle niin oli siihen että onhan sitä ollu 

--- 

Tuulikki: --- kun olin pieni tyttö ja isä tuli töistä nii syönni jäläkee vähä aikaa 

ko oli nii sillä kauheesti valu päästä hiki ja piti rintaansa ja minä kerran 

äitiltä kysyin mikä sillä isällä on ja nii äiti sano että sillä on vesikohtaus että 

kato ei ne tutkinu sillon ja minä itekseni aattelin että ompa ihmeelline tuo 

isän vesikohtaus ko sillä oli siihen aikaan kohtauksia no sitte kuitenkin 

työmaalle kuoli että sydämestähä hänellä varmaan sillon otti vaa kun ne ei 

tutkinu eikä sillon kolesterolia ja tällasta seurattu kellään siihe aikaan 40-

luvulla nii vesikohtaus huvittaa nyt kyllä ko tietää --- 

Helvi ja Ritva, jotka eivät olleet saaneet virallista sairausdiagnoosia, jäsensivät 

tautiaan vahvasti perimän kautta. Ritva vertasi kokemiaan tuntemuksia niihin 

oireisiin, joita tiesi äidillään ilmenneen. Tieto sairauden periytyvyydestä ja 

menneen ajan tapahtumista olivat resurssi, jolla henkilökohtaista kokemusta 

selitettiin. Sepelvaltimotaudin tuttuus tarjosi taustan, jota vasten henkilökohtaista, 

toistaiseksi selitystä vailla olevaa kokemusta jäsennettiin ymmärrettävämpään 

muotoon. 

Ritva: Meillä on suvussa kummallahi äitillä ja isällä se sepelvaltimotauti ja 

isähän vielä halavaantu sen takia…eli on näitä sukujuttuja että minähän oon 

ollu tervein meiän sisarussakista että minulla ei ole ollu verenpaineita eikä 

sokeriongelmia nillä toisilla on ollu niillä on ollu lääkitys se on ollu pitkää 

paljon jo ennen 

Marjo: Mikä se teidän kohdalla on sitten se suurin syy teidän mielestänne 
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Ritva: Kyllä mää oon sitä mieltä että sukurasite…äitillä oli just 

samanmallista kun mulla ja isällä oli sitten useita infarkteja. 

Tulevaisuus 

Menneisyyden lisäksi periytyvyyden kautta jäsennetty sepelvaltimotauti ulottui 

tulevaisuuteen, terveiden maailmaan. Inkerin otteessa ilmeni, kuinka tieto 

sukurasitteesta oli saanut hänet huolestumaan lapsiensa sydänterveydestä. Inkerin 

46-vuotias tytär ei ollut äitinsä sairastamisesta huolimatta ryhtynyt vielä 

toimenpiteisiin ehkäistäkseen mahdollista sairastumista.  

Inkeri: Joo nyt ku on tämä tullu tämä asia niinku kovin meijän perheessä tyttö 

ei oo mittään reagoinu ku minä aina sanon että mittauta sinä kansa se 

kolesteroli se on vaan aatellu että miksi kun oon jankuttanut kun minä oon 

nyt tajunnu miten tärkee se on pikku hiljaa itekki --- 

Saimi puolestaan kertoi, kuinka hän oli huolissaan tulevista sukupolvista, joille 

hän oli mahdollisesti jakanut tautia geenien välityksellä. 

Marjo: Jotakin on tulossa…no ootteko kun suvussa on niin voimakkaasti 

ootteko aatellu miten omien lasten kohalla 

Saimi: No totta kai sehän on päällimmäinen huoli --- ja minä oon sitten 

jakanu vielä geeneissä nehän elää omaa elämättään jotka on omissa 

perheissä mutta geeneissä näille ja tyttärelläni on vähän taipumusta tähän ja 

vanhemmalla pojallani joka on siellä eteläsuomessa niin hänelläkin oli 

jossain vaiheessa kolesteroli hieman koholla se on saanu sen muuten kun 

lääkityksellä mutta hänellä on vaimo ruotsalaissukua siis tätä hyvää sukua 

niin hänellä on korkeempi kolesteroli ja on lääkitykseen menny kun joutuu 

aika paljon kiertämään ja olemaan mutta totta kai se oli niinku 

semmonen…sanos kun aika lailla päällimmäinen huoli tyttärellä olikin 

Oulussa yht äkkiä turpos käsivarsi ja ei löydetty muuta syytä kun tuo 

[sepelvaltimotauti] ja se siitä jotenkin mutta ei hänellä ei ole oireilua ja 

hänellä on kyllä terveet elämäntavat mutta hän niinku sano että se on syytä 

meidän on tätä tarkkailla.  

Saimin kertomuksessa hahmottui ymmärrys siitä, että vahvasta periytyvyydestä 

huolimatta sepelvaltimotautiin voi jossain määrin vaikuttaa. Tulkintani mukaan 

”omissa perheissä elämisellä” Saimi viittasi tekijöihin, joilla 
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sepelvaltimosairauteen voi vaikuttaa, kuten ruokavalioon. Saimi oli jakanut tautia 

geenien välityksellä, mutta hän ymmärsi, että lapset perheineen voivat vaikuttaa 

sairauteen elämäntavoillaan. Saimin kertomuksesta nousi esille myös se, kuinka 

sepelvaltimotautia käytettiin selityksenä oireille, joille ei muuten löytynyt 

selitystä. Käden turpoamista pidettiin mahdollisena vihjeenä toistaiseksi piilossa 

pysyvästä taudista, ja siksi oli syytä pysytellä valppaana. Sairautta tehtiin perheen 

keskuudessa läsnä olevaksi jakamalla kokemuksia ja tapahtumia, joiden katsottiin 

olleen mahdollisia merkkejä tai viitteitä sairaudesta terveillä perheenjäsenillä. 

Marilyn Strathern kirjoittaa, että geenit luovatkin sukulaisuuden identiteettiä 

liittämällä suvun henkilöitä toisiinsa (Strathern 1995: 104). Sepelvaltimotauti oli 

Saimin kertomuksessa perheen yhteisyyden ja identiteetin luoja, mikä ilmeni 

tyttären puheessa kuinka ”meidän” on syytä tarkkailla tautia.  

Myös lääketiede osallistui prosessiin, jossa sepelvaltimosairaus ulotettiin 

terveiden perheenjäsenten elämään. Elsiltä oli kysytty sairastumisen jälkeen 

halukkuutta osallistaa perheensä sepelvaltimotautitutkimukseen. Tytär ja kaksi 

tyttärentytärtä olivat osallistuneet tutkimukseen, joka oli alkanut riskitekijöiden 

kartoituksella, kolesteroliarvojen mittauksella ja ravintorasvojen laadun 

tarkistamisella. Elsi piti tutkimukseen osallistumista pääasiallisesti hyvänä, mutta 

tutkimuksen menettelytapoja tungettelevina. Elsin kuvauksessa lääketiede 

tunkeutui terveen henkilön kotiin.  

Elsi: --- tyttären perhe on ollut tässä sydäntutkimuksessa niin tuota Oulusta 

lähetti mulle paperit että kysyä josko perhe haluaa ja ilman muuta se on hyvä 

että kun hänellä on kaks tyttöä joskus kaks vuotta sitten  kävivät seuraamassa 

otettiin verikokeet heillä oli hyvät kolesteroliarvot...mutta kyllä ne kävi 

sydänhoitaja kotona kattomassa jääkaapit mitä syödään niin että mitä 

rasvoja teillä syödään mutta sitten...tyttäreni sannoo että niin kauan kun he 

söi ettei pitäny kontrollia oli kaikki hyvämahasia niin oli tullu sitten se 

maitoallergia tyttärellä ja molemmilla niillä tyttärillä.  

Myös Hilkan kertomuksessa Hilkan kokema sepelvaltimotauti laajeni lääketieteen 

välityksellä terveiden maailmaan. Hilkka kertoi, kuinka hänen tietämänsä mukaan 

tautia ei ollut todettu suvussa kulkevaksi, mutta hänen sairastumisensa oli 

johtanut siihen, että suku oli otettu tarkastelun kohteeksi.  

Marjo: Onko teillä suvussa 

Hilkka: No ei minun tietääkseni van nythän neon vähän tätä minun sukkuo 

ruvennu tutkimmaan että niin ku tuota nuorkin tytär on 71 syntyny niin sen 
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nyt tammikuun viimenen päivä synty vauva niin sinne piti ottaa kokkeet...no 

vanahinta tytärtä en sitten tiiä eiköhän sillä oo ollu ihan normaalit.  

6.1.2 Piilevä ja väistämätön? 

Periytyvyys ymmärrettiin taustalla piilevänä perustana, joka voi aktivoitua 

tietyissä olosuhteissa. Pirkon kertomuksesta piirtyi käsitys, jonka mukaan 

henkinen taakka voi laukaista sepelvaltimotaudin. Hän uskoi sairastuneensa 

tietyllä hetkellä tuona aikana ilmenneiden henkisten paineiden aiheuttaman 

stressin vuoksi. Pirkko oli nuorin hänen suvussaan sairastuneista. Vahvasta 

sukurasitteesta huolimatta Pirkko ymmärsi sairautensa olevan monien tekijöiden 

ja sattumusten summa, ei ainoastaan perimän. Huolien ja murheiden vähäisempi 

läsnäolo olisi Pirkon kertoman mukaan saattanut lykätä sairastumista, mutta hän 

sanoi, että ”perimä on siellä kaiken taustalla”.  

Pirkon tavoin myös Aino ymmärsi sepelvaltimotaudin periytyvyyden 

alttiutena tai taipumuksena. Hän kertoi, että sairautta edeltävä aika oli useita 

vuosia ollut kiireistä työn, lasten ja luottamustoimien keskellä, minkä vuoksi 

itsestä huolehtiminen oli jäänyt vähemmälle. Aino oli sitä mieltä, että hänellä oli 

alttius sairastua sepelvaltimotautiin, jonka kiire ja stressi olivat lopulta 

laukaisseet.  

Aino: --- ja tuota eikä mulla oo sitä pahemmin suvussa jonkin verran kyllä on 

isän puolella mut ei mitenkään et olis kovin nuorella esiintynyt että mutta että 

isän puolelta sitä vähän niinku löyty ja aivohalvauksia isän veljiä on siihen 

kuollu --- jonkinlainen alttius taipumus siihen kuitenkin taustalla ---  

Periytyvyyden merkitys painottui eri tavalla haastateltavien välillä. Osa 

haastateltavista, kuten Aino edellä, ymmärsi periytyvyyden merkityksen 

lievempänä.  

Tuulikin ja Inkerin kertomuksissa geenideterministiset ajatukset ilmenivät 

voimakkaampina muihin haastateltaviin verrattuna. Heidänkään kertomuksissa 

periytyvyys ei kuitenkaan saanut vääjäämättömän kohtalon merkitystä. Inkeri 

kertoi ”geenivirheestä”, joka saa aikaan huonojen rasvojen kertymisen 

suonistoon. Hän sairasti familiaalista hyperkolesterolemiaa eli perinnöllistä rasva-

ainevaihdunnan häiriötä, jonka seurauksena veren kolesterolipitoisuus on korkea.  

Inkeri: Mulla taipumus siihen…verisuonien rasvottumisseenkin kun tuota on 

se...semmonen geeniperimä että rasva-aineet ei ihan…ei erotu sillä tavalla 
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että niitä huonoja kertyy mulla on kyllä tarpeeksi niitä hyviäkin hyvvää 

rasvaa mutta huonot kerty nii se on semmonen…minun käsittääkseni 

semmonen geenivirhe.  

Inkeri teki jaottelun ”tavallisiin ihmisiin” ja niihin, joilla on ”perimä”. Inkerin 

mukaan tavalliset ihmiset voivat mahdollisesti ehkäistä sepelvaltimotautia 

oikealla ruokavaliolla, mutta perimän omaavilla henkilöillä rasva kertyy 

pikkuhiljaa suoniin ollen väistämätön prosessi. 

Inkeri: Mä kyllä uskon että ruokavaliolla ku alkkaa pienestä asti vähän kun 

niitä minä just tarkotan että ennehä syötiin niitä rasvasia hirveesti niitä voita 

ja täysmaitoo ja mutta toisaalta siellähän oli terveellisiäkkii aineita…et kylä 

mä luulen että siinä pikku hiljaa kertyy rasvaa sinne suonii jos on se perimä 

mutta tavallisilla ihmisillä minä en tiiä jos ei ole tätä [perimää]  

Inkerin pohdinta resonoi Kate Weinerin tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 

familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavat tekivät eron oman perityn korkean 

kolesterolin ja muiden ihmisten elintavoista johtuvan kolesterolin välillä. 

Weinerin haastateltavat käyttivät perittyä kolesterolia selityksenä, jonka avulla 

vapauduttiin syyllisyydestä. Samaan aikaan kuitenkin puhuttiin ymmärryksestä, 

jonka mukaan itsestä täytyy pitää huolta syömällä ja elämällä terveellisesti. 

(Weiner 2009: 421.) 

Inkerin kertomuksessa rakentui ymmärrys, jonka mukaan on olemassa 

keinoja, joilla periytyvyyden vääjäämättömyyteen voi vaikuttaa. Lääketieteestä ja 

arkisesta maailmasta kumpuavien keinojen avulla kohtaloa ja jopa kuolemaa voi 

uhmata.   

Marjo: Se ei ole sellanen väistämätön kohtalo? 

Inkeri: Joo ei ku tässähän on tällainen positiivinen piirre tässä minä oon 

lukenu joskus niin pikkusen kirjasta tästä aiheesta niin ja kun tähän voipi nyt 

vaikuttaa niinku tuota tässä meiänki perheessä eh tuota minun veli ois 

varmasti kuollu siihen kuten muutkin äkkikuolema mutta kun se on leikattu 

niin sehän varmasti ellää vaikka kuinka kauan ja tuota siskolla on tämä 

semmonen perimä niin sekun syö lääkkeitä ja ellää terveellisesti ja on rento 

luonne niin se ellää --- 

Periytyvyys sai voimakkaimman ilmaisunsa väistämättömänä kohtalona Tuulikin 

kertomuksessa. Sepelvaltimotauti kulki vahvana hänen suvussaan. ja siihen olivat 

kuolleet Tuulikin äiti, isä ja siskoja. Viimeisin sairastuneista oli Tuulikin 50-
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vuotias poika, jolle oli tehty neljän suonen ohitusleikkaus. Tuulikki kertoi, että 

pojan tukokset olivat olleet ”melkeen samalla tavalla…samanlaisia” kuin hänellä 

itsellään. Tuulikilla oli myös 45-vuotias tytär, mutta hänellä ei vielä ollut havaittu 

sepelvaltimotautiin viittaavia merkkejä. Tuulikki totesi, että: --- poika sen sitten 

peri --- , ja piti sepelvaltimotautia rankaisuna heidän suvussaan. Kysyin Tuulikilta 

mitä hän ajatteli ruokavalion merkityksestä sepelvaltimotaudin muodostumisessa. 

Tuulikki: No en usko sillä kun se on sukurasitteena kulkenu no minä oon 

tietysti syöny sillä tavalla oma oon syöny rasvoja mutta poika kun aatellaan 

nyt ku se oli viis vuotta Kiinassa nii siellähän syödään kasvisruokia ja sannoo 

nuo terveydenhoitajatki mutta minä varmasti en nytki en malta…syön mitä 

sattuu että kyllä se on niin voimakkaana tuo sukurasitus että…minun siskon 

lapsilla on melkeen järestään tuo niille lääkäri oli sanonut että ei teillä 

ruokavalio että monella puttoo jos ruokavalio muuttuu niin että niillä se ei 

hirveen paljon vaikuta ---  

Tuulikki kertoi, että hänen elintapansa eivät ole olleet täysin nuhteettomat 

ravinnon suhteen. Tuulikin kertomuksessa vahva periytyvyys toimi elintapoihin 

liittyvän toiminnan legitimoijana ja lääkärien sekä terveydenhoitajien puhe toimi 

auktoriteettina, johon viitattiin vahvistamaan henkilökohtaisen kokemuksen 

myötä muodostunutta käsitystä perimän väistämättömyydestä.   

Kysyessäni Tuulikilta, olisiko sairastumista mitenkään voinut ehkäistä, hän 

vertasi omaa kokemustaan sukulaisiinsa. Tuulikin sairaus oli edennyt pitkälle 

ennen kuin se diagnosoitiin, ja hän oli joutunut nopeasti ohitusleikkaukseen. 

Vertaamalla henkilökohtaista kokemusta lähipiirin kokemukseen hän oli tullut 

siihen tulokseen, ettei sairautta olisi voinut ehkäistä.  

Tuulikki: No en usko en kyllä ossaa sanoa että kun sitä ei tienny ennen ku se 

oli jo niin pitkällä tuolla en usko näyttää järestään kun siskon lapset…en 

minä usko kun se on kellä on tämä perimä.  

Tuulikin ajatuksia on tulkittava myös hänen elämän- ja sairaudentilanteen 

asiayhteyksissä. Hänen kohdalla sepelvaltimotauti oli edennyt siihen pisteeseen, 

että ainoa hoitokeino oli lääkitys. Ohitusleikkausta tai pallolaajennusta ei tultaisi 

enää tekemään. Muihin kertomuksiin verrattuna vahvempana esiintynyt 

pessimismi ja vääjäämättömyys on ymmärrettävä sitoutuneena tilanteeseen, jossa 

mitään ei ole enää tehtävissä ja elämä kulkee päätepistettä kohti.   

Naisten kertomuksissa esiin nousevat käsitykset perimästä ja periytyvyydestä 

ovat osittain samankaltaisia kuin pohjoiskarjalaisten miesten Honkasalon 
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tutkimuksessa. Pohjoiskarjalaiset miehet ymmärsivät periytyvyyden abstraktina 

riskinä, ennalta määräytyneenä kohtalona ja luonnollisuuden sekä 

yhteiskunnallisten olosuhteiden kautta rakentuneeksi kokonaisuudeksi. 

(Honkasalo 2008a: 130–132.) Ymmärrys yhteiskunnallisten olosuhteiden kautta 

rakentuneesta periytyvyydestä tuli ilmi tämän tutkimuksen aineistossa Inkerin ja 

Pirkon haastatteluissa.  

Inkeri: No haluatko tietää miksi kainuulaiset naiset sairastuu 

Marjo: Joo 

Inkeri: No se on se perimä kun tuota…minä kirjotinkin siinä kirjeessä 

sukuperimässähän se varmaan johtuu tästä itäsuomalaisesta sukuperimästä 

siitä se johtuu kun täällähän on niinku ne mä luulen että se on siinä 

sukujutussa se idea 

Marjo: No miksihän se on täällä Kainuussa että sitä on niin paljon 

Inkeri: No minun mielestäni kaikki se itä niinku itäperimä vahvinta täällä itä 

rajalla ja tuota Kainuu on niinku minun mielipie mulla on sellaisia 

sukujuuria Korhonen Rimpiläinen Hurskainen Leinonen äitin puolelta sitten 

on Mustosia kahelta suunnalta Tervo tuo Tolonen kaikki kainuulaisia mutta 

alun perin tullu savosta ja kun tällä lailla niin…nuo suvut on niinku ihan 

täällä vaan muutaman ajan olleita niin ehkä se sieltä jotenkin 

johtuu…siishän minä aattelin etten minä kainuulaista ukkoo ota kun minä 

tiesin että täällä on näitä… minä kuulin luin että nii että sisäsiittosuus ei oo 

hyväksi lapsille minä oon tämmönen niin minä otin vienankarjalaisen ukon 

nää kainuulaiset pojathan on ihan kivoja ja hyviä vaan minä en siksi halunnu 

samanlaista ja minä arvostin niitä mutta en halunnu samalaista et tämä 

niinku tuli vaistomaisesti ja vähän piti perustella niin niin --- 

Marjo: Miksi sitä on täällä Kainuussa niin paljon 

Pirkko: No minä oon aatellu täällä on niin pieni tämä…geenipohja 

geneettinen pohja että täällä on ihmiset mennee ristiin rastin naimisiin saman 

kylän ihmisten kanssa ei oo tullu uutta verta sillä tavalla ja täällä sitä on ollu 

perimänä sillä tavalla valamiina se on vaan pysyny täällä.  

Inkerin ja Pirkon tulkinnan mukaan Kainuun sydäntaudit saattavat johtua alueen 

eristyneisyydestä ja elämästä omien kesken ilman ulkopuolisia. Inkerin mukaan 

omien suosiminen oli ollut tapa, jota hän omassa elämässä oli vastustanut ja jonka 
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vuoksi hän oli joutunut perustelemaan miehen valintaa oman ryhmän 

ulkopuolelta.  

Yhteenveto 

Periytyvyysmalli oli yksi kertomuksissa esiintynyt tekijä, jonka avulla 

henkilökohtaista sairastumista selitettiin. Käsitys sukuviasta tai sukurasitteesta 

vaikutti muodostuneen henkilökohtaisiin havaintoihin sekä lääketieteestä 

tarjoutuneeseen tietoon pohjautuen. Henkilökohtaista kokemusta verrattiin toisiin 

sairastuneisiin, vanhempiin, sisaruksiin tai muihin sukulaisiin. Michael Bury 

kirjoittaa, että lääketiede usein tarjoaa pysyvän pisteen (objective fixed point) 

sairautta ympäröivän epävarmuuden keskellä (Bury 1982: 175). 

Sepelvaltimotaudin periytyvyys on tulkittavissa Buryn luonnehtimaksi pysyväksi 

pisteeksi. Geenit ovat vahva ulkoinen, kontrolloimattomissa oleva tekijä muiden 

epävarmempien selitysten, kuten ravintotekijöihin tai stressiin liittyvien 

tekijöiden, keskellä.  

Tieto periytyvyydestä tarjosi selityksen menneen ajan tapahtumille ja suuntasi 

ajatuksia tulevaisuudesta. Sepelvaltimotaudin periytyvyyden ympärille 

rakentuvissa selityksissä käy ilmi, että sepelvaltimosairaus on lähtökohtaisesti 

luonteeltaan sosiaalinen, suvun ja perheen kesken jaettu kokemus, joka niveltyy 

tietoon sairauden perinnöllisyydestä. Susan Cox & William McKellin 

tutkimuksessaan Huntingtonin taudin riskin sosiaalista rakentumista perheissä 

kirjoittavat, että tieto taudin periytyvyydestä muuttui osaksi suvun ja perheen 

kulttuuria. Coxin & McKellinin haastateltavat kuvailivat sairautta ”This thing in 

our family”. (Cox & McKellin 1999: 629.) Samalla tavalla tämän tutkimuksen 

kertomuksissa sepelvaltimotauti oli sukuvika tai sukurasite, joka ulottui perheen 

ja suvun menneisyyteen ja tulevaisuuteen.  

Medikalisaation eli lääketieteellistämisen myötä normaaliin ihmiselämään 

kuuluvia ilmiöitä on siirretty lääketieteen tautilähtöisen ajattelumallin piiriin. 

Kaja Finklerin mukaan myös sukulaisuus ja perhe ovat joutuneet medikalisoitujen 

ihmiskokemusten joukkoon. Perhe ja sukulaisuus ovat yhä useammin 

lääketieteellisen tarkastelun alaisena, sitä mukaa kuin tieto sairauksien 

geneettisistä taustoista on kasvanut. Perhe- ja sukulaisuussuhteet ovat saaneet 

uuden merkityksen virheellisinä geeneinä, perinteisten sosiaalisen statuksen tai 

aseman rinnalla. (Finkler 2000.)  

Periytyvyysmallin yhteydessä esiintyi kuvauksia perheen ja suvun 

lääketieteellistämisestä. Kertomuksissa kuvattiin, kuinka sairastuneiden terveitä 
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lapsia tai ”sukkuo” oli tutkittu tai ryhdytty tutkimaan. Jonsen kirjoittaa, että 

lääketieteellistäminen tekee ihmisistä ennenaikaisia potilaita, vaikka he eivät 

sairastuisi koskaan (Jonsen 1996: 8–9). Finkler kirjoittaa, että periytyvyys tarjoaa 

sairastuneelle vastauksen kysymykseen miksi sairastuttiin, kun lääketiede pystyy 

useimmiten tarjoamaan mekanistisemman selityksen vastaamalla kysymykseen 

miten joku sairastui. Sairaus tarjoaa merkityksen yhdistämällä sairastuneen 

perheeseen tai jopa kuolleisiin sukulaisiin. (Finkler 2000.) 

Kohtalonusko tai geenideterministiset ajatukset eivät näyttäytyneet 

kertomuksissa niin voimakkaana kuin olisi voinut olla odotettavissa tilanteessa, 

jossa geeneihin pohjautuva sairausselitys on vahvasti läsnä sairastuneiden 

elämässä. Periytyvyys ymmärrettiin taustalla vaikuttavana alttiutena tai 

taipumuksena, johon muut, kuten henkiset ja ravitsemukseen liittyvät, tekijät 

vaikuttavat.  

Myös muissa tutkimuksissa on tehty samansuuntaisia havaintoja 

geenideterminististen ajatusten vahvuudesta. Batesin ym. tutkimuksessa 

sydäntautigeenin merkityksestä maallikoille ilmeni, että sepelvaltimotaudin 

muodostuminen ymmärrettiin monisyiseksi prosessiksi, johon vaikuttavat sekä 

perimään että ympäristöön liittyvät tekijät. Geneettinen alttius ei tarkoittanut 

absoluuttista, ehdotonta, sairastumisriskiä, vaan se ymmärrettiin kohonneeksi 

sairastumisriskiksi. (Bates ym. 2003; ks. myös Hunt ym. 2001.) 

Vaikka periytyvyysmalli ilmeni kertomuksissa vahvana, se ei kuitenkaan 

määrittänyt täysin selitystä sairauden syntyyn johtaneista tekijöistä. 

Haastattelemani naiset kertoivat taudin muodostumisen olleen monitekijäinen 

prosessi. He selittivät sairauttaan eri selitysten välillä sukkuloiden. Hall kirjoittaa, 

että geenitutkimuksissa on tuotu esille, että yhtä tiettyä sepelvaltimotautiin 

johtavaa geeniä ei tulla ikinä tunnistamaan, vaan tauti säilyy monitekijäisenä syy-

yhteyksiltään myös lääketieteen näkökulmasta. Tiedotusvälineissä kuitenkin 

raportoidaan usein sepelvaltimotautiin liittyvistä tekijöistä, jotka ovat 

geenitutkimuksen kohteena. Hallin mukaan eri tahoilta esiin nousevat yksittäiset 

geeniselitykset luovat yhdessä sellaista narratiivia sepelvaltimotaudista, jossa 

geneettinen selitys nousee etualalle. (Hall 2005: 2675–2676.)  

Perimäpuheella luodaan sosiokulttuurisia merkkilappuja, jotka kiinnittävät 

yksilön häntä ympäröivään laajempaan ympäristöön, perheeseen, sukuun ja 

alueen historiaan (vrt. Räty 1990). Sepelvaltimotaudin periytyvyysselityksissä on 

tulkintani mukaan kyse identiteetin ja jatkuvuuden luomisesta sekä 

kiinnittymisestä tiettyyn paikkaan. Periytyvyydellä on monet kasvot: samaan 
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aikaan se on elämän katkoksellisuuden aikaansaaja altistamalla parantumat-

tomaan sairauteen ja tuttuuden ja jatkuvuuden luoja yhdistämällä perheenjäseniä.   

6.2 Huolta, huolehtimista, murhetta – henkinen malli 

Kertomuksissa kuvattiin periytyvyyden lisäksi erilaisia henkisiä tekijöitä, joilla 

sepelvaltimotautia selitettiin, ja joiden avulla sitä pyrittiin tekemään 

ymmärrettäväksi. Aineistosta nousivat esille käsitykset huolista ja 

huolehtimisesta, stressistä ja paineista sairaudelle altistavina tekijöinä. Lisäksi 

sairaus kuvastui erilaisiin elämäntapahtumiin nivoutuneena ilmiönä. Huolet, 

huolellisuus ja huolehtiminen olivat aineistossa kiinnittyneinä toimintoihin, joissa 

korostui perinteinen naisten elämänalueille kuuluva sukupuolitapainen (Jokinen 

2005: 50) toisista huolehtiminen.  

Huolet ja huolehtiminen saattavat ilmentää ajallisesti vanhempaa kerrostumaa 

sairausselityksissä kuin esimerkiksi periytyvyysmalliin sisältyneet selitykset. 

Senni Timosen tutkimuksessa Pohjois-Karjalan kansanrunoista surua ilmaistiin 

huolilauluissa, joissa se sai useita merkityksiä. Etymologisesti huoli on 

tarkoittanut fyysistä vammaa ja se on erkaantunut ja laajentunut käsittelemään 

mielellisiä, psyykkisiä merkityskenttiä. Runoissa huoli oli eräs surun nimityksistä, 

mutta se merkityksellistyi myös huolehtimisen kautta. Itä-Suomen murteissa huoli 

on linkittyneenä huolestuneisuuteen, suruun, kaipaukseen ja ikäväntunteeseen, 

joita kantaa nainen – äiti. Huolirunoissa suru sijoittui ruumiissa vatsaan tai 

sydämeen. (Timonen 2004: 307, 311–312, 319.) 

6.2.1 Huoli ja huolehtiminen 

Huoli ja huolehtiminen nousivat kertomuksissa esille erilaisissa asiayhteyksissä, 

ja niiden juuret sairaudelle altistavina tekijöinä saattoivat ulottua pitkälle 

menneisyyteen, kuten seuraavassa Helvin otteessa ilmenee. Helvi kertoi, kuinka 

hän oli jo nuorena joutunut kantamaan vastuuta huolehtimalla muusta perheestä 

äidin kuoltua. Hän oli sitä mieltä, että liiat huolet ja huolehtiminen eivät olleet 

sydämelle hyväksi.  

Helvi: --- tulihan se tuossa vaan mieleen kun äiti kuoli olihan se tuntu sillon 

jo sillon meiän perheessä kun siinä tosiaan joutu tekemään niitä hommia 

pikkusisko oli 8, 9 vuotta nuorempi hän ei vielä sitte sitten pystyny olemaan 
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että se oli se huoli jollain tavalla se kuitenkin se minusta tuntuu ettei liikaa 

huoltakaan sais ihmisellä olla ainakaan nuorella ihmisellä. 

Helvin otteessa edellä alkoi hahmottua myös toinen kertomuksissa esiintynyt 

käsitys, jonka mukaan huolien ja henkisen taakan kasautuminen tietyssä 

elämäntilanteissa ymmärrettiin vaikuttaneen sairauteen. Sekä Hilkka että Elsi 

kertoivat kokeneensa, että elämässä kohdatut vaikeudet olivat pahentaneet jo 

olemassa olevaa sairautta. Hilkan kertomuksessa tapahtumat olivat liittyneet 

miehen sairastamisesta johtuneisiin huoliin. Elsin kohdalla tapahtumat liittyivät 

hänen äitinsä kuolemaan ja tyttären avioeroon. 

Marjo: Miksi se paheni just sillon kun se paheni tai iski 

Hilkka: Kyllähän se on ollu pitkän aikavälin kehitys minun mielestäni että 

oisko siihen sitten mitkään tämmöset…niinku miehen sairaus että sitä on 

sitten niitä huolia että vaikuttaako nämä mittään siihen että…nii että niitähän 

sitä kyllä oli kun se tuota…kun useemman vuojen aikana oli huonokuntonen 

että tuota --- viime syksynä mies kuoli niin tuota sehän se tuota tietysti sen 

sairauven aikana että sitä oli niitä huolia enempi mies oli kotihoijossa vaan 

ihan hyvin se sitten viimenen viikko laittovat jo Ristijärven sairaalaan mutta 

minähän sen täällä hoijin ja sitte se loppu tuli niin kai se sitte on tuota minä 

ainkin oon ajatellut että tämän näin että tämä minun terveys sitten kun ne 

huolet jää pois niin minä oon ollu tosiaan niin hyvässä kunnossa  

Elsi: --- mulla kävi silleen niin että äiti kuoli ja sitten tytär erosi siihen aikaan 

ja mulle oli molemmat hirveen raskaita äitihän oli jo vanha ja äiti 

oli…ruokatorvessa syöpä että äitille oli helpotus mutta se tyttären ero oli 

hirveen raskas kun hänelle jäi kaks pientä lasta ja pienempi oli alle vuoden 

minä varmaan otin niin raskaasti että sitten se niinkun paheni siinä vaiheessa 

--- 

Raskaiden ja vaativien elämäntilanteiden lisäksi kertomuksissa hahmottui kuva 

herkkyydestä tai tietyntyyppisestä persoonallisuudesta, jonka katsottiin altistavan 

sairastumaan sepelvaltimotautiin. Annan kertomuksessa ilmeni käsitys, jonka 

mukaan ihmisten välillä on eroja vaikeuksia. Käsityksen mukaan toiset ihmiset 

ovat herkempiä sairastumaan vaikeuksia kohdatessa. Hän kuvaili, miten jokin 

henkinen tekijä voi laukaista herkän ihmisen sairauden. Kysyessäni häneltä 

huolien ja murheiden vaikutusta sairauteensa, hän pohti sen vaikutusta herkkään 

ihmiseen, mutta ei kuvannut itseään sellaisena.  
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Marjo: Oisko että huolet ja murheet ois laukassu 

Anna: Vois olla vois olla niin voi olla kyllä että jos on herkkä niin jokin 

sellainen herkkä laukasee sen aikaan saa aikaan kun rasvottunut sen kun on 

rasvonnu se täytyy ensin olla ne suonet ---  

Sydämen herkkyys ilmeni myös sellaisten kuvausten yhteydessä, joissa sydän on 

jo sairastunut. Sairastuneen sydämen erityinen herkkyys ja huolien välinen yhteys 

ilmeni Tuulikin kertoessa pojastaan, joka oli Tuulikin ohitusleikkauksen jälkeen 

ottanut avioeron vaimostaan. Kertomuksessa kuvastui, kuinka sairastunut sydän 

huomioidaan huolien ja ikävien uutisten yhteydessä. 

Tuulikki: Niihä se poika sano kun soitti että kysy missä kunnossa sulla on äiti 

sydän ja sannoin että jos ei nii hyvässäkkää että koska mutta kipuja ei oo kun 

hällä ois ikäviä uutisia erosta mutta niin se kai aatteli että koko ikäsä olis 

miettiny jos oisin siihen kuollu niin piti vähän uutista pehmentää aluksi niin 

kai se on että pystyykö leikkiä laskemaan 

Tulevaisuus 

Huolia suunnattiin myös tulevaisuuteen. Huoli lapsista tai lapsenlapsista liittyi 

Pirkon, Ritvan ja Saimin kuvauksissa toiveisiin, että lapset tai lapsenlapset 

löytäisivät oman paikkansa maailmassa. Pirkon lapset olivat haastattelun aikaan 

aloittelemassa elämäänsä kodin ulkopuolella, ja häntä huoletti lasten opiskelu- ja 

työpaikkojen löytyminen.  

Pirkko: --- tyttöjen kanssa aina pieniä huolia omien lasten kanssa mutta ei 

mittään maatakaatavaa…kyllä se minua rauhottais ihan kauheesti jos kaikki 

ois niinku sijottunu jonnekkiin että ei oo semmosta epämäärästä töissä 

hillujaa sillon tällön ja välillä taas kotona se on vähän semmosta roikkumista 

ja rahhaa ei tuu mistään ja aika ussein mulle soittaa että minä vaan että 

paljonko…äitinä toivoo että elämä pysys kuosissaan kun ois paikka ja selevät 

sävelet et tämä talvi ollaan täällä ja se ois minultakin suuret huolet poissa.  

Ritva: Vielä aina nytkin pakkaa huoleksi kun lapsen kohtalo ja nuo ja ei kai 

ne oo kun kunnon ihmisie ovat kaikki…mutta soitin jo sille Tonille että 

meehän kuule lukioon että mummulle tullee paha mieli että tämmösiä että 

pieniähä ne loppujen lopuksi on mutta niistä lapsistahan se huoli aina on --- 
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Saimin kanssa keskustelimme muita haastateltavia enemmän huolien 

merkityksestä sairauden synnyssä ja kehittymisessä. Hän kuvaili elämäänsä 

hyväksi: ”jos sitä ruppee erittelemään niin se on hyvää”. Saimi kertoi 

joutuneensa toimimaan välittäjänä poikansa ja pojan isän välillä ja huolehtimaan 

pojastaan enemmän kuin muista lapsistaan. Saimi kertoi: ”mutta siihen kun ei 

tartte minä oon aina sanonu että puussa jos on yksi oksa vähän kituliaampi nii 

koko runko kärsii”. Hän kuvaili myös, kuinka pojasta oli tullut hänelle lapsistaan 

tärkein. Kysyin häneltä mielipidettä huolehtimisen merkityksestä 

sepelvaltimosairaudessa. 

Marjo: Ja tällaset huolehtimiset? 

Saimi: Kyllä ne jollain tietysti rasittaa mutta enimmäkseen jos minun elämää 

ajattellee niin siinä on hyvin paljon ilon aiheita ja ehkä olen luonteeltanikin 

sellanen positiivinen tai kyllä minä näen aika helposti negatiivisena ja menen 

äkkiä niihin huoliin ja syvästi hyvin syvästi kun taas sitten myös toiseen 

kärkeen mutta ilon aiheita on ollu tosi paljon aina kaikki selviytyy --- 

Huoli ja huolehtiminen näyttäytyivät kertomuksissa sukupuolittuneina ja 

ensisijaisesti naisille kuuluvina ominaisuuksina. Huolet ja huolehtiminen liittyivät 

muista huolehtimiseen – lapsista, aviopuolisoista tai lapsenlapsista.  

Saimi: --- ja miehiä ei rasita enpä tiedä voi olla puhun vaan omasta piiristäni 

niin minä aina ajattelen että naisille kuuluu ehkä enemmän luonteeseen se 

semmonen turhakin huolehtiminen ja kun se ei lopu se on lastenlapset ja näin  

niin se ei lopu omiin lapsiin. 

Samansuuntaiset naisia ja huolehtimista yhdistävät luonnehdinnat toistuivat 

muissakin kertomuksissa. Sinikan mielestä nainen huolehtii enemmän kuin mies 

ja ”on sillä lailla eri tavalla rakennettu”. Tellervo kuvasi käsityksiään miesten ja 

naisten välisistä eroista, jotka saattavat vaikuttaa sepelvaltimotautiin 

sairastumiseen. Naiset huolehtivat liikaa, kun taas ”miehet on karskimpia”, 

eivätkä ota asioita niin raskaasti. Naiset ovat paljon herkempiä huolehtimaan ja 

”minkäs sille teet kun on lapsesta asti opetettu huolehtimaan toisista”. Tellervo 

oli henkilökohtaisesti vahvasti sitä mieltä, että huolehtiminen on ollut yksi 

sairastumiselle altistaneista tekijöistä.  

Honkasalon tutkimuksessa pohjoiskarjalaiset miehet ymmärsivät 

sepelvaltimotaudin olevan seurausta raskaasta työstä ja elämästä, jota ympäröivät 

köyhyyden, osattomuuden mutta myös voiman ja vahvan miehen identiteetti. 
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Myös pohjoiskarjalaiset naiset liittivät sairauden raskaaseen elämään, mutta 

hieman eri näkökulmasta. Naiset ymmärsivät sairauden olevan seurausta 

sydänsuruista. Naisten selityksissä tila ja siteet olivat keskeisemmällä sijalla. Ne 

kiteytyivät naisten puhuessa siitä, kuinka ”ahisti”. ”Ahistus” ilmaisi siteitä 

perheen, itsen ja yhteisön välillä. (Honkasalo 2008a: 153.)  

Marjo: Oisko teiän kohalla mikkään stressi tai henkine paine 

Irja: Oonhan niitä voe niitähän on...tietysti aina vaikka mitä sattusi 

maailman vastaisie ei oo kyllä niinkun tässä nyt niinkun aviomiehen kanssa 

ei mittään sellasta ei viinaa eikä mittään eikä tappelua eikä sellasta ei ole 

niitä ollenkaan vaan ainahan niitä sattuu lastennii maailmassa jota äiti ei 

toivosi sattuvan ja sitten niitä mietiskellee itekseen 

Marjo: Oliko sillon tauin puhkeamisvaiheessa mittään erityistä  

Irja: No vissiin oli joku joitain vuosia siinä aikaisemmin jo mutta ei just sinä 

vuonna.  

Kaikki eivät suoraan yhdistäneet huolia tai paineita sairastumiseensa. Joissakin 

tapauksissa erittäin vahvana todettu sepelvaltimotaudin sukurasite aiheutti 

epäröintiä henkisten paineiden vaikutuksia pohdittaessa. Esimerkiksi Tuulikki oli 

kertonut sepelvaltimotautinsa perimmäiseksi syyksi vahvan sukurasituksen.  

Sairastumisen aikoihin hän oli keskellä avioeroprosessia, mutta epäröi 

pohdinnassaan huolien mahdollista vaikutusta sairauteen. Hän haki tukea 

ajatuksilleen viittaamalla sukunsa onnellisiin perheisiin, joissa huolien vähyydestä 

huolimatta oli sairastuttu sepelvaltimotautiin. Tuulikki vertasi omaa tilaa 

sukuunsa, jossa oli useita sairastuneita.  

Marjo: Ootteko aattellu että mitkään huolet tai huolehtimine olis vaikuttanu 

Tuulikki: No tietysti vois olla ku aattelee että meillä tosiaan oli sillon avioero 

menneellään ja sillon sen jäläkeen kun todettiin mutta en oikee ossaa sen 

syyksi panna ja meillä on kyllä ihan onnellisia perheitä suvussa ja on joka 

tappauksessa [sairastuneet] en ossaa kyllä sen syyksi vai oisko se en ossa 

sannoo --- 

Tunnollinen ja huolellinen luonne 

Kertomuksista hahmottui selitys tietyistä persoonallisuudesta piirteistä, jotka 

voivat altistaa sepelvaltimotaudin syntymiseen. Tunnollisuus, huolellisuus ja 
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huolehtiminen olivat kotiin ja perheeseen liittyvien tekijöiden lisäksi myös 

työelämään liitettyjä ominaisuuksia. Sairastumiselle altistavan persoonallisuuden 

omaavaa henkilöä luonnehdittiin tunnolliseksi ja moitteettomaksi ihmiseksi, joka 

tekee työnsä ahkerasti ja tarkasti ja joka on elämässä yleensäkin moitteeton.  

Ritva kertoi, kuinka hän oli mielestään tehnyt töitä ”pikkusen liian paljon ja 

huolehtinu”. Kysyin häneltä tämän jälkeen, oliko sepelvaltimotauti hänen 

mielestään tunnollisten ihmisten tauti. 

Ritva: Minä oon sitä mieltä ja sitten tota…työpaikalla esimerkiksi tämä 

minun sisko joka oli kunnassa palkanlaskijana niin hän teki varmasti kaikille 

ja tasapuolisesti ja huolella ne työt hänellä on siitä ollu ongelmaa ja minä 

raukkaha se oon ollu sellane…kans sellane että on pitäny tehä ja huolehtie.  

Elsinkin kertomuksessa rakentui ymmärrys, jonka mukaan helpommin sairastuva 

ihminen on usein ”liian tunnollinen”, joka ”yrittää kaikessa olla moitteeton”.  

Elsistä itsestäänkin piirtyi kuva kovana ja tunnollisena työntekijänä, joka hoiti 

työnsä oman terveyden uhalla. Honkasalon haastattelemien pohjoiskarjalaisten 

miesten kuvauksissa sydäntaudeista esiintyy samankaltaisia piirteitä ja käsityksiä 

sairauden syistä. Sydäntauti liitettiin käsitykseen hyvästä miehestä ja kovasta 

työntekijästä. Eräs Honkasalon haastateltavista totesikin, ettei hänellä ollut 

sydäntaudeilta suojaavaa ”laiskuuven lahjoo”. (Honkasalo 2008a: 107.)  

Helvin kertomuksessa laiskuus ja tekemättömyys saivat päinvastaisia, 

nykyaikaisempia merkityksiä. Hän sanoi, että lääkäri oli eräällä vastaanotolla 

korostanut hänelle liikunnan merkitystä ja kehottanut Helviä liikkumaan 

enemmän. Helvi totesi, että hänen pitäisikin liikkua, mutta on ”laiska” ja 

”saamaton”. Helvin puheessa laiskuus yhdistyi nykykeskusteluun liikunnan 

merkityksestä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä. Helvin mukaan liikunnallinen 

laiskuus voi altistaa taudille tai edistää sitä. Hän ei kuitenkaan täysin hyväksynyt 

liikuntaan liittyvää selitystä ja kuvailikin kertomuksessaan henkilöä, joka ei 

liikkunut, mutta oli ehkä persoonallisuudeltaan sellainen henkilö, joka ei ollut 

altis sairastumaan sepelvaltimotautiin.  

Marjo: Voiko tautia ehkästä estää tai 

Helvi: Nii…mitenkähän se on ehkä se tietenkin ois tuo ruokavalio ja siinäkin 

terveelliset elämäntavat liikkumiset ja tän tämmöset joilla on kerran 

taipumusta siihen niin kyllä ne varmaan edesauttasivatkin on myös hyvin 

paljon sellanen ihmisen luonnekysymys toiset ovat ovat luonteeltasa sellasia 

etteivät jää miettimään murehtimaan joo että niin…kyllähän se tietysti se 



 152

jolla on siihen taipumusta ni niin kyllähän se terveelliset elämäntavat 

siihen…no kerronpahan vaan siellä on minun naapurissa 88 vuotias 

mummeli no se ei ainakaan oo sellanen mikään liikkumalla pysyny terveenä 

mutta tuota se on niin vielä mutta tuotta semmonen pirteä muuten 

nuorekaskin ja hoitaa asiat paitsi apteekissa kun sinne on vähän pidempi 

matka että sitten minä oon hänelle käyny vähän niinkun sellanen 

ystäväpalvelu mutta vaan sille ollu mukana niin että tuokin se että se ei sen 

kellä on tuntuu että saapiko se ihmisennii sellaset jotennii nii vahvat geenit et 

kaikinpuolin ihminen kestää mitä vaan ja sitä pitää varmaan se on niin 

yksilöllistä yksilöllisiä me ihmiset. 

6.2.2 Stressiä, paineita ja alakuloista elämää 

Henkisten tekijöiden vaikutusta kuvattiin myös stressinä ja paineina. Pirkko 

kuvasi elämäänsä paineen ja stressin alaisena sairauden puhkeamisen hetkellä. 

Olin kysynyt häneltä syytä siihen, miksi hän oli mielestään sairastunut tiettynä 

hetkenä. Pirkko kertoi, että hänellä oli ”sillon paljon paineita”, jotka johtuivat 

työtehtävistä johtuneesta stressistä ja avio-ongelmista. Hän kuvasi parisuhteen 

olleen ”älyttömän vaikeeta” ja kertoi lukeneensa useasta lähteestä, että vaikea 

parisuhde edesauttaa naisten sairastumista.   

Pirkko: --- että kyllä minä katon sen että henkinen paine mitä minä täällä 

kotona kotona mistä oon kärsiny ja työpaikassa stressi että kyllä sitä on 

omalla kaikenlaista joskin perimä on siellä kaiken taustalla tällasta --- 

Aino kertoi joutuneensa kardiologinsa kanssa ”oikein pohtimaan”, mistä 

sairaus oli hänelle tullut. Aino kertoi, että hän ei tupakoinut ja oli syönyt 

terveellisesti. Viitteitä isän puoleisesta sukurasitteesta oli Ainon 

sairastumisen jälkeen tutkimuksissa löytynyt, ja isän veljiä oli kuollut 

aivohalvauksiin. Aino ryhtyi kertomaan aikuisiän elämäntarinaansa, joka oli 

ollut stressin ja kiireen ympäröimä: --- mutta kyllä minä ite ajattelin että 

kyllä se on stressi joka mulle aiheutti sen oikeestaan mitään muuta tekijää ei 

löytyny kolesteroliarvokin oli se katottiin että se onhan normaali --- sitte oli 

sit kyllä sellanen minulla oli siinä 10 vuotta sellasta…sellasta menoa --- 

Aino kertoi elämästään neljän lapsen äitinä ja siitä, kuinka perheen hoito oli 

jäänyt pääsääntöisesti hänen vastuulleen. Hänellä oli samaan aikaan myös 

lukuisia luottamustehtäviä. Aino kertoi, kuinka ajan jakaminen perheen ja työn 
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kesken oli alkuun ”vähän hankalaa”, mutta selvinneensä siitä, koska oli ollut 

vielä nuori ja apuna hänellä oli ollut kotiapulaisia. Ainon nuorimmainen lapsi oli 

syntynyt vuonna 1962. Lapsen täyttäessä 5 vuotta apulaista ei enää saanut, joten 

kotityötkin jäivät Ainon harteille. Kaikki tämä oli aiheuttanut sen, ettei hänellä 

ollut ollut aikaa kuntonsa ylläpitämiseen. Aino kertoi, että: --- sillä tavalla että 

pärjättiin mutta et kyllä mä oon sitä mieltä että se stressi oli jonkinlainen  

semmonen henkinen taakka ja just tää et fyysisen kunnon hoitamattomuus 

samalla oli siihen syynä ja ilmeisesti jonkinlainen alttius taipumus siihen 

kuitenkin taustalla --- 

Aino oli sitä mieltä, että työstä aiheutuva stressi on haitallista erityisesti 

naisen sydämelle34. Hän perusteli selitystä henkilökohtaisella kokemuksella, 

mutta myös vertaamalla nykypäivän oloja menneen ajan oloihin, ja erityisesti 

kotiäitiyteen, joka on kuormittanut naista vähemmän nykypäivän työn ja perheen 

yhdistämiseen verrattuna.  

Aino: Mutta kyllähän tätä tämmöstä stressiä voi kun naiset on ruvennu 

olemaan enemmän työelämässä aikasemmin olivat ehkä kotiäitinä miksei se 

siinäkin voinu tulla mutta se työ oli kuitenkin oli semmosta että ei ainakaan 

sitten kun lapset on kasvaneet isommaksi niin kovinkaan stressaavaa että 

vaikka se on aika ykstoikkosta ja semmosta mutta se ei ole sillä tavalla…ehkä 

semmosta henkistä rasitusta aiheuttavaa nimenomaan tämmönen henkinen 

rasitus ja sitte se että ei sitä fysiikkaansa hoida niin niin nää siinä 

yhteistekijänä voi aiheuttaa sen että siihen tulokseen olen ainakin omalla 

kohdalla tulin kyllä et…että mä olin aika paljon iltasin poissa kun olin tää 

kokous tai lapset oli sen verran isoja että ne pärjäsi täällä sitten ja olihan tuo 

isäkin tuossa --- 

Ainon pohdinnan piirteitä tuli esille myös Irjan puheessa. Tulkintani mukaan Irjan 

mielestä elämä ennen vanhaan ei ollut henkisesti yhtä kuormittavaa naisille kuin 

nykypäivänä.  

                                                        
34 Chandola ym. kirjoittavat, että tutkimusta kodin ulkopuolella tapahtuvasta työstä aiheutuvan 
stressin merkityksestä sydäntaudeissa on paljon, mutta niissä on keskitytty pääsääntöisesti miehiin. 
Miehillä työstä aiheutuvan stressin on havaittu olevan merkittävä tekijä sepelvaltimotaudin 
ennustettavuudessa. Sen sijaan naisilla työstä aiheutuva stressi on osoitettu vain vähäiseksi tai 
keskinkertaiseksi riskitekijäksi miehiin verrattuna. Naisten perinteiset sosiaaliset roolit, jotka 
kytkeytyvät perheeseen, lastenhoitoon ja muista huolehtimiseen, saattavat aiheuttaa naisille erityistä 
stressiä. Kotitaloustyön yhteys sairauksiin on merkittävä tekijä naisten sairastuvuudessa. (Chandola 
ym. 2004: 1501–1502; ks. myös Elliot 1995.) 
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Marjo: No miten se naisiin tullee 

Irja: Nii...en ossaa sannoo...on tullu vähemmän liikuttua se ei oo se lenkkeily 

niin...mutta kyllähän sitä ennen vanahaan sai lenkkeillä kun kaikkihan se oli 

enempi naisilla oli hommooo kun nyt veet vettee piti ja sillä lailla on sitä ollu 

ennesvanhaa vaan nykysin kun sitä [sepelvaltimotautia] nuorilla ilimestyy 

niin kyllähän ne on melekosen paineen alla kun joutuu työssä käymään ja 

perheet huoltammaan ja kaikki  

Marjo: Että naiset tekkee kahta päivää 

Irja: Niin tekkee jo tiällä kotinaiset täällä ei se vissii ihan niin tiukkoo ollu 

jos on tunnustahet tiukalle eihän niitä ennen ollut täällä niitä vesijohtoja ---  

Saimia: --- eilen olin keskustelussa ikästeni kanssa niin kun he kerto ja 

tottahan minä pientalon tyttönä tieän miten paljon työtä tehtiin ja se työn 

määrä oli ihan sillee et ei sitä päivällä minkään näköstä alkamis eikä 

päättymiskellonaikaa mutta kuuntelin sitä keskustelua ja sanoinkin siinä että 

ei oo sitä tehtiin kaikessa rauhassa sitä työtä niin kun sillä lailla kyllä tiettiin 

et nyt on heinäaika nyt tulee elonkorjuu marjanpoiminnat mutta ei siihen tule 

sellaista jota tulee tänä päivänä työelämässä montaa kertaa eteen että onko 

tämän päivän naisilla vielä enemmän stressiä kun ennen vaikka ennen tietysti 

sanosin että kyl nää pientalojen pienviljelijöiden vaimot suuren lapsilauman 

kanssa kai ne on aika lailla se porukka joka kanto sitä kuormaa  ei niin 

etteikö miehilläkin olis ollu elannon saanti tiukkaa mutta kyllä nämä on ollu 

tiukilla mutta se elämä ei ole ollu niin kiireistä kun se tänä päivänä on yhtenä 

syynä tätä stressaavaa yhestä ja toisesta oon kuullu että on ollut niin pahat 

sydänoireet että se saattaa olla tuo kiire elämä ja heillä on vielä suurimmalla 

osalla tänä päivänä naisista on perheen hyvinvointi nämä kaikki mitä 

jokapäiväiseen elämään kuuluu naisten harteilla heillä on kaks taakkaa 

kannettavana.  

Tämä ajatus ’modernin elämäntavan’ terveydelle haitallisesta vaikutuksesta on 

tullut esiin jo aiemmissa tutkimuksissa. Claudine Herzlich havaitsi 

tutkimuksessaan, kuinka modernin elämäntavan ymmärrettiin olevan uhka 

henkilön hyvinvoinnille (Herzlich 1973: 37–38). Jocelyn Cornwellin 

tutkimuksessa puolestaan ihmistä ei pidetty vastuullisena omasta tilastaan ja 

sairastumisestaan, jos hänen käsitettiin sairastuneen modernin elämän 

stressaavuuden seurauksena. Stressi ja kiire ymmärrettiin luonnollisina, 
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moderniin, urbaaniin elämään kuuluvina ilmiöinä, joita ei voitu välttää. (Cornwell 

1984: 160–161.)  

Kysyin haastateltaviltani syitä siihen, miksi Kainuussa on niin paljon 

sydäntauteja. Saimin kanssa olimme keskustelleet Pohjois-Karjalan 

sydäntautilanteesta, minkä jälkeen hän ryhtyi pohtimaan syitä siihen, miksi 

Suomen itäosassa on enemmän sydäntauteja Länsi- ja Etelä-Suomeen verrattuna.  

Saimi: Ihan vaikee sitä...kyllähän sitä on pohtinut että mistä se oikeen johtuu 

ja yhtenä syynä minä aattelen kyllä semmosta että…aika lailla tämmöset 

ankeat olosuhteet on ollu Kainuussakin et se saattaa olla jotenkin liittyvää 

siihenkin…miten sitä sanosi että ei oo oikeen ollu sillä lailla…elämässä 

tämmöstä...noh onhan se onhan se täytyyhän se sannoo että onhan se ollu 

aina se uskonto ja kirkko ja tämmönen mutta niinku semmosia virikkeitä se 

on aika semmosta…alakulosta elämää saattas --- 

Saimi kuvaili ja vertaili Kainuun oloja Etelä-Suomen oloihin. Hänen mielestään 

Kainuussa on pääsääntöisesti eletty ”ankeemmissa oloissa”, joista ”rintamaan” 

asukkailla ei ole ymmärrystä. Hän kertoi vielä, kuinka Kainuussakin toki on ollut 

”vauraita ja isoja taloja”, joissa puutetta ei ole ollut, mutta pääsääntöisesti 

kainuulainen elämä on ollut sellaista, joka ei ole riittänyt ylimääräiseen. 

Saimi: Niukkuuden kyllä se on Kainuussakin yleiskuva on tämmönen 

määrätynlainen puutteenalasuus.  

Saimin mielestä kainuulaista elämää luonnehti tietynlainen alakuloisuus ja 

niukkuus, joka on kohdannut suurinta osaa Kainuun väestöä ja joka osaltaan 

saattaa altistaa sairauksille. Hänen käsityksensä resonoivat pohjoiskarjalaisten 

miesten käsityksiä yhteiskunnallisen jälkeenjääneisyyden merkityksestä elämälle 

ja terveydelle. Köyhyyden heikentäminä pohjoiskarjalaiset ovat olleet alttiimpia 

sairauksille, kuten sydäntaudeille. Köyhyyden ja eriarvoisuuden syyt olivat 

Pohjois-Karjalassa pitkäaikaiset ja ulottuivat yhteiskunnalliseen ja poliittiseen 

epäoikeudenmukaisuuteen. (Honkasalo 2008a: 119–121.) 

Arja Oikarisen tutkimukseen osallistuneet työikäiset miehet puolestaan 

käsittivät Kainuun suuren sairastavuuden johtuvan alueen suuresta 

työttömyydestä. Työ pitää miehen terveempänä useasta syystä. Toimeentulon ja 

tulevaisuudenuskon lisäksi työyhteisön ja konkreettisemmin työkavereiden 

merkitys terveyden edistäjinä saivat suuren painon Oikarisen haastateltavien 

keskuudessa. Työn tekemisen tärkeys ja merkitys korostui vielä siinä, että miehet 

eivät mielellään jääneet pois töistä sairaanakaan. (Oikarinen 2008: 99.) 
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Yhteenveto 

Henkinen malli koostui erilaisista tekijöistä, kuten huolista ja huolehtimisesta, 

persoonallisuuden piirteistä tai alueelle ominaisesta alakuloisesta elämästä tai 

työperäisestä stressistä ja paineista. Kasautuessaan nämä saattoivat laukaista 

piilevänä pysytelleen tai pahentaa jo olemassa olevan sepelvaltimotaudin. Huolet 

kietoutuivat perimään liittyvien selitysten kanssa yhteen. Perimän ymmärrettiin 

olevan taustalla siihen saakka, kunnes huolet, perimän päälle kasautuessaan, ikään 

kuin aktivoivat piilevän sairauden.  

Samankaltainen ajatusrakennelma alttiudesta on tullut esiin muissakin 

tutkimuksissa. Cornwellin tutkimuksessa syöpään liitetyistä selityksistä sisältyi 

ajatus sisäisestä alttiudesta, jonka jokin ulkoinen tekijä laukaisee (Cornwell 1984: 

158). Whittaker kirjoittaa, että stressin vaikutus ruumiiseen on yleinen 

kausaliteetin malli maallikoiden sepelvaltimotaudin selitysmalleissa. Myös 

Whittakerin tutkimuksen haastateltavat selittivät sepelvaltimotaudin syyksi edellä 

käsitellyn kaltaisen prosessin. (Whittaker 2002: 122.) Broom ja Whittaker 

löysivät diabeteskertomuksista samantyyppisiä kuvailuja ruumiin päälle 

kasautuvasta henkisestä tai fyysisestä taakasta. Tietyn pisteen ylitettyään ruumiin 

kapasiteetti ei kestä kannatella taakkaa ja sairaus puhkeaa. Broomin ja 

Whittakerin haastattelemat henkilöt tekivät eron diabeteksen syntyyn johtaneiden 

ja laukaisevien tekijöiden välillä. (Broom & Whittaker 2004: 2376.) Rita Jähi 

kirjoittaa, että psyykkisten sairauksien selittämisessä on käytetty ns. alttius–stressi 

-mallia. Tämän ajattelumallin lähtökohtana on yksilön biologinen ominaisuus 

poikkeukselliseen herkkyyteen tai haavoittuvuuteen, jonka vuoksi esimerkiksi 

normaalielämän stressitilanteet voivat johtaa sairastumiseen. Sairauden 

periytyvyyden ajatteleminen alttiutena viittaa sairastumisen mahdollisuuteen – se 

voi tapahtua tai olla tapahtumatta. (Jähi 2004: 22–23.) 

Myös Jan Warren-Findlow on löytänyt samansuuntaisia selittäviä tekijöitä 

tutkimuksessaan chicagolaisnaisten sepelvaltimotautikäsityksistä ja -

kokemuksista. Warren-Findlowin haastattelemat naiset kuvailivat erilaisia 

stressaavia elämäntilanteita ja liittivät stressin ensisijaiseksi syyksi tautiin. 

Stressin ymmärrettiin aiheuttavan sepelvaltimotaudin, pahentavan jo olemassa 

olevan sairauden tai saavan aikaan sydänkohtauksen. Sukupuoli oli merkittävä 

tekijä stressiselityksissä. Warren-Findlowin haastateltavat kuvailivat naisia 

enemmän ’huolehtivina’ (”women worry a little bit more”) ja enemmän paineita 

kokeviksi (”Have a little bit more pressure than men do”) miehiin verrattuna. 

(Warren-Findlow 2006: 228–229, 236.) 
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Tämän tutkimuksen aineistossa huolehtiminen liittyi erityisesti muista 

ihmisistä huolehtimiseen, jonka ymmärrettiin olevan naisille tyypillistä, 

naistapaista toimintaa. Henkisessä mallissa nivoutui yhteen ajatuksia huolien, 

murheiden ja stressin vaikutuksesta ruumiiseen sekä sairauden syntyyn ja 

puhkeamiseen. Henkisten tekijöiden merkitykseen kohdistui enemmän epäröintiä 

ja emmintää periytyvyyteen liittyviin tekijöihin verrattuna. Lääketiede ei ole 

samalla tavalla läsnä vahvistamassa sairastuneiden henkilökohtaista käsitystä, 

kuten periytyvyyteen liittyvän mallin yhteydessä. Henkisten tekijöiden merkitys 

jää yksilökohtaisen kokemuksen varaan ja vahvistuksen puuttuessa merkitys jää 

epävarmaksi.  

Mallin ympärille nivoutui erilaisia elämänkokemuksia, jotka liittyivät 

perheeseen ja työhön sekä näiden yhdistämiseen. Mallissa yhdistyi ruumis ja 

mieli sekä yksilö ja hänen sosiaalinen ympäristönsä. Lisäksi mallin kautta 

ajatuksia suunnattiin ajallisesti menneisyydestä tulevaisuuteen.  

6.3 Hyvä, paha ruoka – ravitsemusmalli 

Ruoka ja ruokavalio sekä syömiseen liittyvät valinnat oli kolmas haastatteluissa 

esiin noussut sairauden selitysmalli. Ruokaan liitettiin monenlaisia käsityksiä ja 

kokemuksia, ristiriitaisuuksia sekä nykytiedon, henkilökohtaisen ja historiallisen 

kokemuksen välistä vuoropuhelua.  

Honkasalo ja Hinkkanen kirjoittavat, että terveyskeskustelussa on pitkään 

painotettu eläinrasvojen ja perinneruokien merkitystä terveydelle epäedullisina ja 

sairastumisriskiä kasvattavina tekijöinä. Syöminen on saanut sydäntautien 

arkiselityksissä korostuneen aseman, vaikka lääketieteellisestä näkökulmasta 

syömisen kautta selittyy vain puolet sepelvaltimotaudin riskitekijöistä. 

(Honkasalo & Hinkkanen 2003: 35–36.) 

6.3.1 Rasvaa syömällä sairaaksi 

Kirsti: --- oliko sitten meillä oli ruokala siellä siellähän sitä tuli aina syötyä 

pyörällä kulin töihin --- siellä rasvasta varmaan söin ei tietysti ollu sellasta 

buumia niinku nyt että ei syyä rasvaa ei missään muodossa kyllä se nyt on 

ihan hyvä --- 

Irja: Ja ruoka on ollu sitten ihan lapsesta asti että jos se rasvasta tulloo niin 

sitä oon syöny.  



 158

Irja oli haastattelun aluksi kertonut sairastumisensa ensisijaiseksi syyksi perimän, 

mutta haastattelun edetessä hän lisäsi, että syy on mahdollisesti ollut myös 

ruokavaliossa. Samalla tavoin kuin huoliin sisältyvään kerrontaan, myös 

ravitsemukseen liittyi enemmän epävarmuutta ja emmintää kuin perimään 

liittyvässä puheessa. Ainoastaan Hilkan kertomuksessa ruoan rasva oli vahvana 

esiintyvä tekijä, jolla hän selitti sairauttaan. Hilkan mielestä rasvaisen maidon 

juominen ja voin syöminen lapsuudesta alkaen olivat aiheuttaneet rasvan 

kertymisen suonistoon ja lopulta sepelvaltimotautiin sairastumisen.  

Hilkka: --- se kai sen on sitten aiheuttanu kun sitä sitä…rasvasta maitoo on 

maatalossa kun on ollu ja syöty ja voita on syöty --- 

Kysyessäni myöhemmin vielä tarkemmin, miksi Hilkka oli mielestään 

sairastunut, hän tokaisi kipakkaan sävyyn: ”No tietysti ruokavalio on ollu 

epäterveellinen iliman muuta mistä se muuvalta”. Hilkan suvussa 

sepelvaltimotautia ei ollut esiintynyt, vaikkakin sitä oli hänen sairastumisensa 

jälkeen ryhdytty tutkimaan. Hilkan mukaan rasvan lisäksi sepelvaltimotaudin 

kannalta vaarallinen aine oli suola. Hän kertoi, että ”ihan pahin vaaratekijä on 

rasva ja sen jälkeen suola, mutta kun sen tietää, niin niistä osaa luopua”. Hän 

puhui hieman kauhistellen suolaan säilötystä läskistä, jota entisaikaan oli syöty. 

Hilkan mielestä nykypäivänä tietoa erilaisten ravintoaineiden epäterveellisyydestä 

on olemassa, minkä vuoksi vaarallisista ravintoaineista on halutessa mahdollista 

luopua. 

Tieto ja ohjeistukset 

Anne Puuronen kirjoittaa, että nykypäivänä jokapäiväisiä ruokaan ja syömiseen 

liittyviä valintoja varjostavat erityisesti suositukset hyvästä ja pahasta ruoasta 

(Puuronen 2002: 107). Tieto ruoan ja ravintoaineiden terveellisyydestä ja 

epäterveellisyydestä sekä syömiseen liittyvät ohjeistukset olivatkin voimakkaasti 

kertomuksista esiin noussut teema.  

Irjan mielestä nykyisin on paljon tietoa siitä, miten pitäisi syödä. Jos syö 

epäterveellisesti, se on ”ommaa tyhmyyttä että syöpi sillä tavalla”. Sama toistui 

Ritvan kertomuksessa.  

Ritva: --- kyllähän minä itekin tietäsin miten sitä pitäisi syyä jos vaan tulis 

syötyä niin…että olen käyny erikoisruokavaliokursseilla ja diabeteskuressilla 

--- 
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Sekä Hilkan, Irjan että Ritvan otteissa kuvastuivat terveysvalistuksen syömiseen 

liittyvät ohjeistukset. Anne Puurosen mukaan nykyisin ”ei voi vain syödä”, vaan 

tapaa haetaan kysymällä, miten pitää syödä. (Puuronen 2002: 95.) Syömiseen ja 

terveellisen ruokaan liittyvät käsitykset ovat moraalisten viestien värittämiä. 

Haastatteluotteista heijastui nykypäivän terveysvalistus, jossa vastuu esimerkiksi 

syömisestä nähdään olevan yksilöllä. Haastateltavat kuvailivat, kuinka heillä on 

tietoa siitä, miten pitäisi syödä, ja kuinka se on ”ommaa tyhmyyttä”, jos syö 

epäterveellisesti.  

Hilkan kertomuksessa terveysvalistus nivoutui osaksi sepelvaltimotaudin 

yhteisötason selittämistä. Hänen mukaansa kainuulaiset joutuvat kärsimään 

sepelvaltimotaudista, koska eivät noudata annettuja ohjeistuksia. Hän perusteli 

näkemystään henkilökohtaisella kokemuksella miehestään. 

Marjo: Miksi täällä on niin paljon täällä Kainuussa 

Hilkka: Tottapa ne on semmossie että ne ei tuota ota ohjeista vaaria 

Marjo: Omapäisiä 

Hilkka: Omapäissie niin ne varmaankin on että sitä pittää olla sitä suoloo ja 

rasvoa ja meijän isäntäkin oli niin änkyrä kansa että ei se tuota ruvennu 

margariinie syömään se söi van tuota tavallista voeta ja aina on pitäny hyvin 

suolasen tuntuset ruuat olla van ei se sitten tuota oli yli 70 meleko pitkästi 

lähellä 80 niin kerran lääkärille ala kun että hänestä ei oo ikinä kolesterolia 

otettu niin lääkäri sano että heitä pois mielestä sitä ei ennää tuon ikäsiltä 

oteta ---  

Ravitsemussuosituksia kyseenalaistettiin ja suosituksiin liittyviä tietoja sekä 

tutkimuksia pidettiin ristiriitaisina ja vaikeasti hallittavina. Kertomuksista 

heijastui epävarmuus siitä, mitä suositusten mukaan kulloinkin pidetään 

epäterveellisenä. Suositukset ja ohjeet koettiin myös elämää rajoittaviksi. 

Suositusten välittämä tieto koettiin ilmenevän sen kautta, mitä ei saa syödä ja 

mikä on epäterveellistä.  

Saimi: Joo niin on ja sydänjutuista tutkimuksista olen aina sanonu että kyllä 

siellä on rahakin takana kenelle maksetaan näistä ja kenelle on maksettu niin 

ne läväyttää tällasta tietoa aina kriittisesti näihinkin pitäs suhtautua mitä 

amerikoistakin tullee uutta ja uutta en minä suinkaan väheksy etteikö ne ihan 

ne ihan paikkansapitämättömiä oo  
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Marjo: Niin näitten tulosten kanssa menee ihan sekasin kun koko tulee uusia 

ohjeita 

Saimi: No sano ihan justiin tänä päivänä yhen…sydäntautisen kanssa 

juteltiin että kun se kai ois parasta jos ei söis mittään ---  

Anna: Niin se on jos kaikkea pittää varroo en minä en elän normaalia elämää  

Marjo: Ootteko saanu paljon terveysvalistusta ja ohjeita 

Anna: Ni niitä ohjeita jaettiin sillon ainaski ennen leikkuuta ja leikkuun 

jälestäkin niitä jos ois ne ollu tullu otetuksi opiksi jos oon lukkea 

huruttanukin läpi niin kyllä sitä varmaan saa sitä tietoa joka haluaa ja joka 

on tarmokas ja haluaa noudattaa mutta minä olen varmaan en kaikista 

ahkerin minä elän sellasta normaalia elämää  

Marjo: Niin ei sitä voi joka suupalasta vahtia  

Anna: Ja nyt kuulee joka paikasta että nyt tämä on se myrkky ja nyt on tämä 

toinenkin se paha myrkky ja ne on voinu ennen ollakin ihan hyviä 

terveellisiäkin ja nyt niissä on sitä ja sitä joo ne liikakin hösöttää ehkä niitä 

mutta siinäpä touhutkoot. 

Marjo: Mikä on paras tapa hoitaa tauti 

Irja: Kyllähän se varmaan ois tuo ruokavalio hyvä mutta mitenkä se on nuo 

rasvahommat kun on nuo tutkimukset niin eikö ne jotennii käy aina ristiin kun 

nyt on tuohi voi oon ihan muutamasta lehestä lukenu ja tuolla että voita 

käyttäis mutta käyttäs vaan kohtuuvella ja sitte tämähi öljy nii sehä on 

sataprosenttista ja tuota minä tämä benecoli yritin käyttää aluksi on vähän 

kallista mutta minä arvelin että otan ja minä rupesin miettimään että jos se 

tuosta petäjän kylestä tehhään ei se kyllä iliman myrkkyjä tapahu senkään 

teko niin minä lopetin sen benecoolin siihen paremmihan se on kun lehmästä 

tulloo tuo maito ja silleen niin eihän siinä niin paljon myrkkyjä ole kuin 

tuosta petäjän kylestä tehhään se bencooli semmosta puhasta ruokoo mitä 

enne ollu eihän sitä saa mistää ei iha mistää niis on millon mitähi --- 

Haastateltavani tasapainoilivat suositusten noudattamisen ja elämän nautintojen 

välillä. Ruoan tuoma nautinto ja ilo nousivat keskeiselle sijalle kertomuksissa. 

Haastateltavien mielestä ”Mennee ihan elämisenhalu, jos kaikki pitää kieltää”. 

Inkeri kuvasi nykyajan syömisen kontrollointia tervesyterrorismiksi: 
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Inkeri: --- ja kyllä minä oon sitä mieltä että tämä nykyaika on 

terveysterrorismia sitä on helvetti sitä on ihan joka paikassa --- 

Helvin otteessa näkyi tasapainoilu, jonka keskelle sairastunut joutuu.  

Marjo: Ootteko aattelu että miten tän sepelvaltimotauin kanssa että jos 

nuorena sairastu niin se on vaikeempaa 

Helvi: Niin mitenhän se on siinä on tietysti tottumuskysymys tullee sitte että 

tietystihän se sitä on vaikiampaahan se on kun nytkö minä oon sen 

[sepelvaltimotaudin] saanu ja kauanko minä elän ja nytkö minun pittää 

ruveta rajottammaan elämää niin se on. 

Helvin otteessa edellä ilmenee, kuinka vaa’an toisessa kupissa ovat mahdolliset 

elinvuodet ja käytettävissä oleva elinaika ja toisessa elämän pienet nautinnot. 

Elämän rajoittaminen syömistä kontrolloimalla voidaan kokea tarpeettomaksi 

siinä vaiheessa, kun elämän rajat ja elämän rajoittuneisuus on tiedostettu. 

Helvi: Oon minä oon mielestäni aika lailla no tämmöset että nyt oon tätä 

beceliä käyttänyt tämmösiä juustoja etupäässä kyllähän sitä täytyy joskus 

herkutella en minä en minä kuule mikkään semmonen niinku joku kun se on 

ihan että se on jämpti kyllä minä ihan ja mietin että kumpi se nyt on parempi 

että minä niuhotan tai mulla on on vuosi kaks elinaikaa pitempi kyllä en minä 

kyllä jämptimpikin voisin olla.  

6.3.2 Lapsuus, Kainuu ja savotat 

Nykypäivän terveysvalistus yhdistyi myös kerrontaan lapsuuden ajan 

ruokavaliosta ja perinneruokien epäterveellisyydestä. Iäkkäämpien kertomuksissa 

kuvastui lapsuusajalle tyypillinen kainuulainen niukka ruokavalio, jossa voita ei 

ollut kotikäytössä, lihaa oli niukasti, mutta kalaa sen sijaan, jota nykytietämyksen 

mukaan pidetään terveellisenä, syötiin usein. Sinikka Alasalmi kirjoittaa, että 

perinteiset kainuulaiset ruokalajit ovat olleet sangen yksinkertaisia ja 

vaatimattomia. Tämä on johtunut maakunnan luonnonolosuhteista, jotka ovat 

vaikuttaneet käytössä olleisiin ruoka-aineisiin. Kalaa, riistaa ja erityisesti 

riistalintuja on käytetty paljon raaka-aineina kainuulaisissa keittiöissä. Karjatalous 

on tuottanut maitoa, voita ja lihaa, jota palvattiin talven varalle. Ohraa, naurista ja 

perunaa hyödynnettiin myös paljon ruoanvalmistuksessa. (Alasalmi 1987: 4.) 
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Ruokalajien yksinkertaisuus ja vaatimattomuus esiintyivät Saimin 

kertomuksessa. Lapsuuden muistojen ruokavalio oli ollut yksipuolista ja niukkaa 

nykypäivään verrattuna. Saimin kertomuksessa heijastui nykypäivän 

terveysvalistuskeskustelu, jossa on painotettu perinneruokien rasvaisuutta. Hän 

kritisoi tätä keskustelua nojaamalla henkilökohtaiseen kokemukseen 

perinneruokien rasvattomuudesta, mikä oli ristiriidassa nykytiedon kanssa.  

Saimi: Kyllähän se meidän pohjoissuomalaisten ja kainuulaisten ja 

pohjoiskarjalaisten varmaan…varmaan myöskin ravinnossa ihan alun alkaen 

on ollu minä oon aina sanonu sitä kun on sanottu että on syöty niin kauheen 

kyllähän sitä syötiin liikaa rasvaa sillon mutta se oli siinä oli sota-ajat ja  

siinä oli sitä ennenkin ennenkin niin ei pienemmissä sanotaan tämmösissä 

pientiloilla minäkin oo lähtösin tai isäkin on lähtösin suuresta tilasta mutta 

kun on jaettu ni niin niitä voi sanoa pientilaksi niin ei se ruoka niin runsasta 

ollu ei se niin runsasta ollu eikä syöty rasvasta maitoa se oli kurri separoitu 

kurri ei sitä muuta ollu että ei se ei se ihan sitäkään ole ehkä se oli liha liian  

Marjo: Monet on sanonut samaa kun puhutaan elintavoista ja ruokavaliosta 

niin on miettinyt just oma lapsuuttaan niin ei oo ollu 

Saimi: Ei sitä oo ollu kyllä se oli ja siinä oli niitä...hyvinkin vaikeita vuosia ei 

ollu perunaa naurista syötiin yleensä meillä kyllä oli se oli sitä aikaa että 

alettiin oikein näitten vihannesten kanssa ja marjojen kanssa että se on jo 

minun lempiruoat ollu aina sieni ja sipuli että siitä minä oon lähteny ---  

Iäkkäämpien haastateltavien lapsuuden ja nuoruuden ajan ruokavalio oli 

pääsääntöisesti koostunut perinneruoista. Kysyessäni Irjalta mielipidettä 

perinneruokien epäterveellisyydestä hän vastasi: 

Irja: Ei oo ne on just niitä meikäläisten ruokia ne perinneruuat 

porkkanavellit ja naurispuurot ennes vanhaa oli niitä ja kun kotitalo kun 

naisissahi oli yhteen aikaan puurothii eihän ne ollu mitteen ruokoo kas kun 

ne on tullu nyt  ihan kunniaan uuestaan ja mikäs sen parempi…montaa 

puuroa voi marjojen kanssa syyä --- 

Arja Oikarisen tutkimukseen osallistuneet kainuulaismiehet kuvailivat lapsuuden 

kodin ruokavalion perustuneen luonnon antimiin, marjoihin, riistalihaan ja kalaan. 

Miehet kertoivat, kuinka ”syötiin mitä saatiin”. Omaa peltoa hyödynnettiin ja 

sieltä saatiin perunat, kasvikset ja vihannekset. Miesten haastatteluissa lapsuuden 

ajan ruokavalio kuvailtiin nykytietämyksen valossa terveelliseksi. 
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Ruoanvalmistukseen kerrottiin kuitenkin kuuluneen merkittävänä osana rasvan 

käytön, joka puolestaan ymmärrettiin epäterveelliseksi. Entisaikaiseen 

ruokapöytään kuului muun muassa läskitirri. (Oikarinen 2008: 96.) 

Osa haastateltavista eli lapsuuttaan Suomen sotien aikana. Pulavuodet 

koettelivat Suomea 1930-luvulla, ja Suomen joutuessa sotaan vuonna 1939 

aloitettiin elintarvikkeiden säännöstely. Säännöstelyn avulla elintarvikkeita ja 

välttämättömiä tuotteita pyrittiin saamaan riittämään kaikille. Maatilat olivat 

velvoitettuja luovuttamaan esimerkiksi voin yhteiseen käyttöön. Kotivoin 

valmistus muuttui luvanvaraiseksi. Kansalaiset saivat voita omaan käyttöönsä 

ostokorteilla, joilla sai ostaa tietyn määrän kyseistä tuotetta. Kauppaa voista 

käytiin tosin myös laittomasti mustassa pörssissä ja tiskin alta. Rasvojen 

säännöstely aloitettiin vuonna 1940, ja sitä kesti yhdeksän vuotta. Tänä aikana 

viljojen ja perunoiden merkitys energianlähteinä korostui. (Utrio 1994; Rantatupa 

2004: 419, 477.) 

Marjo: No ootteko aatellu miksi täällä Kainuussa on niin paljon tätä 

sepelvaltimotautia 

Ritva: Nii kyllä on todella en ossaa sanoa…että kun aattelee nii ei minunkaa 

lapsuus ollu ei sillon kovinkaan paljon rasvoja syöty kun oli sota-aika että 

sehän oli että jos voita sai leivän päälle niin…eihän sitä tietenkään lapset oo 

saannu--- 

Lapsuusajan ruokavalion kerrottiin olleen perinteistä, terveellistä sekä niukkaa 

rasvan ja lihan suhteen. Osittain tästä syystä lapsuuden ajan ravinnon merkitys 

sepelvaltimotaudin synnyssä oli kyseenalainen. Erityisesti sota-aika kuvattiin 

niukkarasvaisen ravinnon aikana.  

Kainuu eli vielä 1960-luvulle asti metsäteollisuudesta. Kertomuksissa 

esiintyikin kerrontaa savottakämpistä ja savottajätkistä, joiden työn kautta 

muodostuneita elintapoja kuvailtiin epäterveellisiksi. Irjan lapsuuteen kuuluivat 

savottajätkät, joille hänen äitinsä oli laittanut ruokaa.   

Irja: Nii ei ja sitte kaikki tuolla lapsuuenkodissa niin siellä ymmärrät jos 

puhutaan savottajätkistä  

Marjo: Joo 

Irja: Niin tuota savottalaiset olivat siellä äitin luona ja niille laitettiin se 

ruoka ja sitä oli tupakinsavua ja kaikki että ihan kaikki hyvät lähtökohat on 
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ollu kaikki niin ihan sitten ja mieheni poltti kymmeniä jos ei kakskymmentähi 

vuotta se oli vielä siihe aikaa tapana 

Marjo: Aatteletteko siis että se ois edesauttanu tätä teijän sairastumista 

Irja: Kyllä varmaan niin ja sitte se ruokavalio ja se tahtoo vielä jatkua ei oo 

tiedon puutetta mutta se on vaa itestä kiinni 

Marjo: Nii justiisa..onko teillä ollu syyllisyyden tunteita 

Irja: Noh se on ku sitä ei voikku ittesä syyttää no semmonen vai sitä vaan että 

mite ihmine on tällanen löllö.  

Irjan kertomuksessa sairauden alkusyy saattoi olla altistuminen tupakansavulle 

sekä savottajätkille laitettu rasvainen ruoka, jota Irjakin oli lapsuudessaan syönyt. 

Kertomuksesta ilmeni, kuinka hänen ymmärryksensä mukaan lapsuudessa ei ollut 

tietoa ruokavalion epäterveellisyydestä, kuten nykypäivänä. Nykypäivänä tietoa 

sen sijaan on, ja Irjan mukaan on vain itsestä kiinni, syökö terveellisesti vai ei. 

Ainon kertomuksessa lapsuusajan ravitsemus sai hieman toisenlaisen sävyn. 

Hän epäili rasvojen merkitystä sairauden synnyssä, koska ravinto ja erityisesti 

maitorasva oli ollut samantyyppistä koko maassa.  

Aino: --- en oikein tiedä kun siellä pohjoiskarjalassahan oli sitten ne 

ravintojutut ainakin että oisko täälläkin niillä osuutta rasvojen syönnillä 

mutta samanlaista maitoohan ja maitoo on juotu kautta Suomen ja varsinais-

Suomi ja pohjanmaallakaan ei oo niin paljon näitä sydän täällä no --- niitä 

on 8 9 lasta ja 7 poikaa eikä isä eikä äiti kenelläkään ei ole sydänvikaa että 

niillä on ollu pikemminkin tätä syöpää että ne on pohjalaisia että 

länsisuomessa siellä on paljo syöpää mutta siellä ei ole sydän eikä 

pohjanmaalla 

Marjo: Niin että on selkee raja 

Aino: Niin se on tään itäsuomen vitsaus --- 

Kysyin Ainolta seuraavaksi hänen ajatuksiaan perinneruokien terveellisyydestä. 

Hänen puheestaan nousi esille useita tekijöitä, joista yhdestäkään Aino ei tuntunut 

olevan varma. Syihin liittyi paljon epämääräisyyttä ja epävarmuutta. Hän pohti 

myös Kainuun sijaintia sairastavuutta selittävänä tekijänä ja kertoi lukeneensa 

alueen veden fluoriköyhyydestä ja pohti, kuinka länsirannikolla meren läheisyys 

voisi vaikuttaa sairauden vähäiseen esiintyvyyteen. 
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Aino: No ei pettuleipä ainakaan oo ollu rasvasta että tuo en tiedä niitä olihan 

niitä sillon kun oli ne nälkävuodet ja tosissaan niin että…ei oo juuri ruokaa 

ollu ollenkaan että ei se oo voinu olla syynä mutta sitten omasta takaahan 

täällä on tietysti ollu paljon maitoo ja voita...leipää ruisleipä en minä 

oikeestaan osaa sanoo varsinaisesta --- tietysti kyllähän täällä söivät 

rasvasta sillon kun olivat tukkimetillä ja kämpillä ja muutenkinniin kyllähän 

sitä rasvasta ollu työ mutta on niillä ollu raskas työkin että tavallaan kuluttaa 

niitä rasvoja.  

Ainon haastatteluotteen lopussa ilmeni Kainuun miesten sairastavuuteen liittyvä 

käsitys, joka esiintyi muissakin kertomuksissa. Savottatyön fyysinen rasittavuus, 

epäterveellinen ruokavalio ja epäsäännöllinen elämä nähtiin yhdeksi mahdollisesti 

miehiä sairastuttaneeksi tekijäksi.  

Marjo: Miksi Kainuussa on niin paljon 

Irja: En tiiä se tuota se kyllähän tuota rasvoo on paljon sanotaan metsätöissä 

on ihimiset paljon ollu ja tupakoineet niin sitähän ne on paljon syöny sitähän 

ne on paljon syöny se on se meänkin käristys sillon uamusella kun on 

mehtään lähtenneet mut onhan ne kuluttannahi sen sitte sitä en ossoo sannoo. 

Pekka Hakamies tutkimuksessaan suomalaisista ruokaan liittyvistä sananparsista 

on havainnut, että yleisin ja laajin skeema, joka sananparsissa liittyi syömiseen, 

oli ”ravinnon ja työteon tehokkuuden välinen suora riippuvuus”. Työnteon teki 

mahdolliseksi kunnollinen syöminen, joka tarkoitti määrällisesti paljon ruokaa. 

Rasvainen ruoka ilmeni sanaparsissa hyvänä ruokana. Rasvana sananparsissa 

esiintyivät ensisijaisesti voi ja läski. Rasva, sen mahdollistama raskas 

ruumiillinen työ sekä ruumiillisen työn arvostus muodostavat Hakamiehen 

mukaan kulttuurisen mallin. (Hakamies 2004: 80, 85–86.)  

Rasvainen ruoka muuttui elinvoiman ylläpitäjästä lihavuutta edistäväksi 

sydän- ja verisuonitauteja aiheuttavaksi tappajaksi terveysvalistuksen kasvaessa 

1970-luvulta alkaen. Ruokakulttuurissa ja rasvojen merkityksessä tapahtunut 

muutos ei ollut etenkään miesväestölle helppoa, koska oikeaa ruokaa oli 

rasvainen ruoka. (Sillanpää 2003: 24–29.) Tämä ajattelumalli oikeasta ruoasta tuli 

esille Ritvan haastattelussa. 

Ritva: --- nytkin uunissa hautuu tuosta tullee enemmän sellanen isännän  

ruoka siihen pittää panna paljon suolaa ja sianlihhaa --- 
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Pirkko oli syntynyt sotien jälkeen, ja hänen kertomuksessaan suhde ruokaan ja 

rasvaan sai toisenlaisen sävyjä, vaikka myös savottaruoan rasvaisuus tuli 

kertomuksessa esille. Iäkkäämpien naisten kertomuksissa rasva liittyi lapsuuden 

ajan kertomuksissa sen puutteeseen, herkuksi, jota oli harvoin saatavilla. Pirkon 

kohdalla rasva jäsentyi vahvemmin nykykeskustelun kautta keveyteen ja paino-

ongelmiin liittyvänä tekijänä. 

Marjo: No entäpä pakko kysyä näitä kainuulaisten perinneruokien vaikutus 

olisko niillä mittään 

Pirkko: Jaa-a...no ehkä sillon ennen vanahaan kun läskisoosia ja 

läskikäristyksiä kun ovat niitä savotassa syöneet niin aika rasvapitoistahan se 

on ollu ja tietenkin voin ja maijon juominen mikä on tuolla ollu…mutta ei ne 

minun kohalla ole vaikuttanut kun en oo perinneruokien laittaja että kyllä 

minä vähärasvasta suosinu ja eläinrasvoista luopunu sanotaan nyt viimesen 

kymmenen vuoden aikana hyvinkin sitä ennen söin melekein mitä halusin 

koska mulla ei paino-ongelmia ole ollu koskaan aika kevyesti oon syöny 

Marjo: Niin se on erilaista kun mulle on kerrottu että yksi syy sairastumiseen 

on liian hyvällä ruualla oleminen että se mikä nykyään on pahhaa on ennen 

ollu hyvvää 

Pirkko: Niin se on noilla vanhemmilla ihmisillä on vaikeempaa jos se joskus 

heijän lapsuuessaan joku kurri rasvaton maito on sekä mikä on annettu 

vasikoille ja sitten jos saa punasta maitoa niin sehän oli herranen aeka minä 

oon taas sen verran nuorempi että minulla ei ole ollu sellasta että ei olisi 

saanu voita tai sellasta maitoa mitä olis halunnu kun en minä niitä rasvasia 

tietenkään käytä --- 

Pirkko kertoi, että hän ei ole joutunut kärsimään köyhyydestä ja niukkuudesta, 

vaan sellaisia tuotteita on aina ollut saatavilla, mitä hän on halunnut syödä. Toisin 

oli Ritvan kertomuksessa, jossa hahmottui, kuinka rasvaiseen maitoon ei 

yksinkertaisesti ole ollut varaa. 

Ritva: --- ja ennen vanhaan sitähä ei ollu varaa taloissa ni juuan sitä maitoa 

kokonaisena sitä kurria juotiin --- 

Niukkuus ja puutteenalaisuus saivat positiivisia merkityksiä ruokaan, ja erityisesti 

rasvaan, liittyvien selitysten yhteydessä. Esimerkiksi Irja pohti, kuinka 

puutteenalaisuus on voinut myös suojata sydäntaudeilta. Köyhyys toi mukanaan 
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voin separoimisen ja myymisen. Voita ei haastateltavien kertoman mukaan 

käytetty omiin tarpeisiin.  

Irja: Eipä sitä ollukaa kato sitä sitten kurria niinku nyt sanotan sitä 

kevytmaitoa niin sitähän sitä köyhyyven takia vaan sehän on ollu terveellistä 

samoin tein niin näin on.  

Maitorasva nousi haastatteluista keskeisemmälle sijalle kuin muut ravintorasvat. 

Maitoa ja sen sisältämä rasvaa jäsennettiin maun ja vaurauden kautta. Vauraus, ja 

tarkemmin sen puute, ilmeni kertomuksissa juuri rasvan erottamisena, 

kirnuamisena voiksi sekä myymisenä, mikä oli tarkoittanut sitä, että omaan 

käyttöön jäänyt maito oli ollut kurria, rasvatonta maitoa. Maitoa on erityisesti 

talvisaikaan 1930-luvulle saakka ollut niukalti saatavilla. Tämä on liittynyt 

maidon säilömiseen liittyviin ongelmiin aikana ennen kylmätiloja. Keväällä 

vasikoimisten jälkeen maitoa on ollut taas paremmin saatavilla 

ruoanvalmistukseen. Maito on ollut tärkeä valkuaisaineen lähde, ja sen 

niukkuudesta on siirrytty maidon ja maitotuotteiden runsauden aikaan. (Alasalmi 

1987: 30.)  

Merja Sillanpää kirjoittaa, että maito, erityisesti kokomaito, muodostui 

ruokajuomaksi maailmansotien välisenä aikana. Maidon sisältämää rasvaa 

pidettiin avokkaana, ja vielä 1960-luvullakin rasvatonta kurrimaitoa halveksittiin 

ajoittain. Ruokalajiin liittyvä mielikuva vauraudesta ja statuksesta edistää 

ruokalajin hyväksymistä osaksi ruokavaliota, mutta vaurauden merkityksen 

liittäminen johonkin ruokalajiin tai ravintoaineeseen, kuten punaiseen maitoon, 

saattaa hankaloittaa siitä luopumista. (Sillanpää 2003:12, 30.) Kokomaitoon liittyi 

vaurauden ja varakkuuden merkityksiä. 

Rasvan arvon merkitys tuli esille Ritvan kuvauksessa myös nykypäivän 

keveyskeskusteluun liitettynä. Hän kuvaili ruokatottumuksia, jossa ”hienot” 

leivokset, joihin tulee paljon rasvaa, eivät kuuluneet hänen 

leivontatottumuksiinsa, mutta yksinkertaisempi marjapiirakka sen sijaan kuului. 

Hän tasapainoili puheessaan modernin keveyskeskustelun ja menneen ajan 

vaurauskeskustelun välillä. 

Ritva: Noo kyllä mää oon laittanu monellaista mutta kyllä minä sillai tykkään  

meillähän on tämä miniähän tykkää semmosesta kevyestä mutta kyllä ne 

keksiä syövät mutta mittään en tee sellasta hienoja kahvileipiä mihin paljon 

rasvaa pannaan  joskus marjapiirakkaa. 
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Maito oli läsnä haastatteluhetkellä kahvittelun yhteydessä. Lähes aina tarjolla 

oleva maito oli ’sinistä’ tai ’punaista’, ei täysin rasvatonta, maitoa.  

Yhteenveto 

Ravitsemusmalli, eli syömisen ympärille niveltyvät selitykset ja tieto eri 

ravintoaineiden merkityksestä sepelvaltimotaudissa, oli yksi kertomuksissa 

esiintynyt tapa selittää sairautta. Ruoan merkitystä pohdittiin henkilökohtaista 

sairastumista selitettäessä, ja ruoalla selitettiin myös sydäntautien yleisyyttä 

Kainuussa. Ruokaan ja ravintoon liittyvissä kuvauksissa henkilökohtainen 

kokemus, käsitykset sekä alueen historia liittyvät usein erottamattomalla tavalla 

yhteen.  

Ravitsemusmalliin sisältyi eri aikakausiin sijoittuvaa pohdintaa ruoan ja 

ravitsemuksen merkityksestä sepelvaltimotaudissa. Haastateltavat pohtivat 

perinteisen ja ’entisvanhaisen’ kainuulaisen perinneruoan osuutta sydän-

sairauksiin. Perinteisen ruoan ei katsottu välttämättä olevan syyllinen 

sydäntauteihin, koska se oli ollut vähärasvaista sekä koostunut viljoista ja 

kasviksista. Mallissa ilmeni ristiriitaisuutta ja epävarmuutta syömisen 

merkityksen ja nykypäivän syömistä koskevien ohjeistusten suhteen.  

Ravintoaineista keskeisimmälle sijalle nousi rasva, joka on ollut 

voimakkaimmin myös terveysvalistuksen yksittäiseen ravintoaineeseen liittyvänä 

ohjeistuksen kohteena. Rasva oli erityisasemassa henkilökohtaista sairastumista 

selitettäessä: liiallisen rasvan syömisellä ymmärrettiin olleen yhteys 

sepelvaltimotaudin syntyyn. Rasva nähtiin sairastumisen syyksi myös 

yhteisötasolla. Erityisesti miesten sepelvaltimotaudin juurien kerrottiin ulottuvan 

alueen historiaan, savottatyön ruumiillisesti raskaaseen luonteeseen. Raskas työ 

oli vaatinut raskaat ja rasvaiset ruoat, jotta työssä oli jaksettu. 

Palojoki kirjoittaa, että Suomessa ravitsemukseen liittyvä tieto on tuotettu 

pitkälti luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen nojautuen. 

Tavoitteena on ollut terveyden edistäminen oikeantyyppisellä ruokavaliolla ja 

ravintoaineilla. Ravitsemustutkimus on tuottanut tietoa siitä, mikä on terveellistä, 

mikä vähemmän terveellistä. Tutkimuksissa on kuitenkin myös osoitettu, että 

tiedosta huolimatta terveelliset ravitsemussuositukset eivät muunnu toiminnaksi 

saakka – ihmiset eivät noudata annettuja ohjeita ja suosituksia. Tähän on useita 

syitä: tietoa voi olla hankala ymmärtää, se on ristiriitaista tai sitä on vain liikaa. 

Ihmiset myös syövät sitä, mihin ovat tottuneet ja mikä maistuu hyvältä. (Palojoki 

2003: 110–113.)  
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Haastatellut pohtivat vallitsevia terveellisyyskäsityksiä ja sitä, miten tulisi 

syödä, jotta söisi oikein, sekä sitä, mitä ravitsemussuosituksista tulisi ajatella. 

Iäkkäämmät haastateltavat kokivat ohjeistukset elämää rajoittaviksi. Syömisestä 

koituva nautinto katsottiin elämän pieneksi iloksi, josta ei haluttu luopua eletyn 

elämän loppupuolella. Vaakakupissa olivat terveelliset, hyvät ruoat ja 

ravintoaineet sekä paha ruoka, joka kuitenkin toi lohtua ja mielekkyyttä elämään. 

(Vrt. Lupton & Chapman 1995.)  

Elizabeth Wheatleyn tutkimuksessa nousi esille, kuinka sydänsairaat 

harrastavat kompromissin etiikkaa muokatessaan ruokavaliota sydänsairauden 

jälkeen. Monet tutkimukseen osallistuneista olivat vaihtaneet normaalituotteen 

vähärasvaiseksi, mutta harva sitoutui tiukasti ja ehdottomasti vähärasvaiseen 

ruokavalioon. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä elämä ei ollut elämisen 

arvoista ilman herkutteluhetkiä. Wheatley kirjoittaa, että ajoittaiset 

herkutteluhetket sallivat sairastuneiden käsitellä tautiaan ilman osattomaksi 

jäämisen tuntemuksia. (Wheatley 2006: 110–111.) 

Ruokaan liittyvä kerronta heijasti erityisellä tavalla sitä, kuinka kulttuurissa 

vallitseva tieto toimi resurssina, joka ohjaili menneen ajan kokemuksen tulkintaa. 

Tieto ravinnon osuudesta sepelvaltimotaudin syntyyn ja muistot menneen ajan 

ravitsemuksesta muokkautuivat prosessissa, jossa henkilökohtainen kokemus ja 

nykyhetken kulttuurinen tietämys ovat vuoropuhelussa. Muistelun välityksellä 

kulttuurisesta tiedosta tuli paikantunutta tietoa, joka yhdisti ruoan, sairastuneen ja 

alueen historian toisiinsa. (Vrt. Garro 2000b: 71–72.)  

6.4 Sepelvaltimotauti – luonnemalli  

Kertomuksissa esiintyi myös muuta pohdintaa taudin syntyyn johtavista 

tekijöistä, jotka eivät olleet yhtä vahvasti jaettuja, kuin edeltävissä luvuissa 

käsittelemäni mallit. Tällaisia olivat esimerkiksi käsitykset ihmisen 

verisuonistosta ja verenkierrosta. Verenkiertoelimistöön liittyvän pohdinnan 

lisäksi kertomukset sisälsivät kuvauksia sepelvaltimotaudin luonteesta sekä 

terveyden ja sairauden välisistä rajoista, jotka liittyivät erottamattomasti 

kroonisen sairauden kokemukseen. Sepelvaltimotaudista piirtyi kuva salakavalasti 

etenevänä, mutta syöpään verrattuna vähemmän vakavana tautina.  
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6.4.1 Käsitykset verisuonten rakenteesta ja toiminnasta 

Käsitykset verisuoniston merkityksestä sepelvaltimotaudin synnyssä nousivat 

esille Helvin ja Inkerin haastatteluissa. Helvin kertomuksessa rakentui ymmärrys, 

jonka mukaan suoniston rakenne vaihtelee ihmisten välillä. Sepelvaltimotautiin 

sairastuneella suoniston rakenne on erilainen, minkä vuoksi suoniin voi kertyä 

herkemmin rasvaa. 

Helvi: Onhan se…en tieä sitten onko se toisilla niinku onks se sitten niinku 

suonen rakenne toisenlainen että onko siellä minä nuin itekseni aatellu että 

onko siellä semmosia erilaisia…mutkia että sinne tulee herkemmin vielä niitä  

rasvottumia --- 

Inkeri puolestaan liitti sepelvaltimosairauden suoniston sairaudeksi, jolla hän 

perusteli sitä, miksi tautia ei aina havaita EKG:ssa. Inkerin kertomuksessa 

rakentui ymmärrys, jonka mukaan sepelvaltimotauti on ensin verisuonistossa 

ilmenevä sairaus. Sitten sairastuu sydän. 

Inkeri: Ja minä korostan sitä että ei tarvihe näkyä sydänvilmissä kun on terve 

sydän mutta vaan ne suonet on niin ei tarvi siinä jossain vaiheessa näkyä kun 

on sydän kunnossa mutta kyllähän se sitten mennee epäkuntoon jossain 

vaiheessa --- 

Myös Sinikan kertomuksessa esiintyi käsitys sepelvaltimotaudin ja verisuonien 

rakenteen välisestä yhteydestä. Hänen mielestään suoniston heikkous oli ollut 

yhtenä syynä hänen sairastumiseensa. Tämän lisäksi hän selitti suoniston 

heikkoudella muita hitaammin tapahtunutta toipumistaan. 

Marjo: Olitteko nähny muita jotka oli parantunut 

Sinikka: Joo se paraneminen kun toiset on nyt parantunu paremmin kun minä 

mutta ne oli miehiä että niillä oli sitten hyvät ne suonet minähän aina olin sen 

käsittänyt mitä mulle on sanottu että niin mulla on ollu huonot hennot suonet 

että niin ne ei oo ruvennut toimimaan että kyllä sen ymmärtää tietysti että jos 

ne ei laajene tarpeeksi niin siihen tulee sellanen rasituksesta kun sydän 

pumppaa niin se ei pääsekään menemään tulee se happivajaus se tekee sitä 

rintakipua. 

Verenkiertoelimistö ja sen toiminta sai hieman erilaisia sävyjä Helvin ja Irjan kuin 

muiden haastattelussa. Olimme keskustelleet miesten ja naisten välisistä eroista 



 171

sepelvaltimotaudin sairastamisessa, kun he pohtivat, että lasten saaminen saattaa 

suojata naisen elimistöä.  

Helvi: --- tuntuu että vaikka nuo jotka on tehny paljon lapsia  niin niissä 

saattaa olla hirveen paljon terveitä ja pirteitä ihmisiä että oisko sitä sitten 

jotenkin siinä vaihtuu se naisen koko elementti jollain tavalla silloin kun 

synnyttäessä ja muuta…minä oon huomannu joitakin joilla on ihan isot 

perheet niin ne on energisiä ja eläväisiä vieläki ja terveitä sillä tavalla --- 

Marjo: Miksi naisille tullee myöhemmin kuin miehille 

Irja: No en tiiä oisko se silleen jos lapsiakkin tekköö ja imettellöö ja on ja 

siinä on se elimistö vaihtuu jotennihan se vaihtuu siinä aina niitä sillä lailla 

oisko se näin. 

Irja jatkoi pohdintaa viittaamalla menneeseen aikaan, jolloin naiset olivat 

synnyttäneet useita lapsia ja jolloin Irjan havainnon mukaan oli esiintynyt 

vähemmän sepelvaltimotautia. Nykyisin, kun lapsia tehtiin vähemmän, 

sepelvaltimotautia esiintyi enemmän. Irja kertoi veljensä vaimosta, jolla oli useita 

lapsia, kuvaillen häntä ”pirteäksi emännäksi”. Irjan mielestä ”ei lapsen teko 

naiselle oo mikkää pahennus” sepelvaltimotaudin suhteen. Monilapsisuus saattoi 

Irjan ymmärryksen mukaan suojata sepelvaltimotaudilta. 

Irjan kertomuksessa heijastui vanhempaa sairausselityskerrostumaa, joka 

ilmeni edellä esitellyn ’veren vaihtumisen teorian’ lisäksi kerronnassa 

kuppauksesta. Kuppaaminen on vanha kansanparannuskeino, jolla on hoidettu 

vaivoja ja sairauksia poistamalla kehosta pahaa verta. Kuppaus pohjaa 

antiikinaikaiseen humoraalipatologiseen ajattelutapaan, jonka mukaan 

ihmisruumiin nesteiden epätasapino ilmenee erilaisina sairaus- ja vaivatiloina. 

(Esim. Strandberg 1983: 285.) 

Irjalla oli tapana käydä kupparilla, ja hän kertoi, kuinka veren oheneminen 

sekä paksun veren poistaminen kuppauksen yhteydessä hetkellisesti lievitti hänen 

oloaan. Kysyin häneltä, voiko paksu veri aiheuttaa sepelvaltimotautia, johon hän 

vastasi:   

Irja: Nii ne sannoo niihä sen ennesvanahaa ja ennesvanhaa sanottiin että 

kuppoomalla se paha veri otettaan niihän ne sano...ihan näin yksinkertasesti 

ajateltuna että kun siitä vähän sitä verta lähtee nii ja eikö se sillon uusiuvu 

että se on se pari viikkoa sama kai se on kupatessa.  
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6.4.2 Parantumaton, näkymätön, salakavala 

Keskustelimme haastatteluissa sepelvaltimotaudin kroonisesta luonteesta sekä 

siitä, onko sepelvaltimotaudista mahdollista parantua. Sepelvaltimotauti määrittyi 

biologisessa ja lääketieteellisessä mielessä parantumattomaksi. Kysymys 

parannettavuudesta herätti kuitenkin pohdintaa sairauskokemuksesta sekä 

terveyden ja sairauden välisestä erosta. Terveen ja sairaan ihmisen välistä eroa 

määritti voimakkaasti lääkitys, joka liitettiin sairaaseen ihmiseen.  

Marjo: Voiko tästä sepelvaltimotauista parantua 

Hilkka: Ni sitä minä en kyllä ossaa sannoo onko se lääketiede mitä mieltä se 

nyt on paraneeko se koskaan 

Marjo: Miten te oman taudin valossa voiko parantua 

Hilkka: Kyllähän se varmaankin on että loppuelämän sitä saa näitä lääkkeitä 

syyä…ei sitä lääkkeittä pärjää niin minusta tuntuu ainakin. 

Aino: No eihän se kyllä eihän se kyllä koskaan parane kokonaan ei mut 

että…ehkä nyt sitten tällä ruokavaliolla ja lenkkeilyllä ja sitten...riittävästi 

unta ja elikkä lepoa ja mitähä siihen vielä nyt liittys ja oikea lääkitys hyvä 

lääkitys tietysti niin kyllä sillä siitä voidaan varmaan pitää kurissa että se ei 

ihminen pysyy paremmin toimintakykysenä. 

Ritva: Noo…en minä ainakin kokisin mulla on niin lievänä nämä kokemukset 

ja tuota kun siihen saa sopivan lääkityksen ja sitte tuota tuo sydän nyt 

toimii…kyllä sen kanssa tulee toimeen nyt kun tietää ne rajat ei hötkyile 

niihin asioihin jotka eivät sovi...täysinhä se ei varmaan parane tämänikäseltä 

ainakaan.  

Pirkko: --- eihän sitä sillä tavalla koskaan parane lääkkeitähän sitä joutuu 

todella paljon syömään että se on loppuikäinen tuomio. 

Elsi: No tuota ei siitä ehkä sillä tavalla parannu mutta helepommaks tullee 

että mulla oli jo muutamat hyvät välivuodet --- 

Vuosien kuluessa haastateltavani olivat oppineet tuntemaan ruumiinsa, sen 

tarpeita ja kieltä, mikä ilmenee muun muassa Ritvan edellä olevasta 

haastatteluotteesta. Naiset tiesivät, kuinka paljon ruumiillista rasitusta he sietivät 

ja minkälainen toiminta oli sydämen kannalta liikaa.   
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Salakavala sepelvaltimotauti 

Kertomuksissa kuvailtiin sitä, millainen sepelvaltimotauti olemukseltaan on. 

Sepelvaltmotaudin luonteen selittämisen avulla henkilökohtaista 

sairauskokemusta pyrittiin tekemään ymmärrettävämmäksi. Tuulikki kertoi 

pojastaan, jolla tauti oli esiintynyt samanlaisena kuin hänellä. 

Tuulikki: --- että oli ne tukokset ne oli melkeen samat suonet kun mulla 

samalla tavalla se on loppujen lopuks aika salakavala tauti...että sitä ei 

tunnista että sitä vaan aattelee että se on yskä tai joku muu…ja monestiha on 

sattunu että käy lääkärissä eikä pääse lisätutkimuksiin että katotaan että 

siinä ole vielä mittään ja kottiin sitte kuolee…että se on vakeesti 

tunnistettavissa ennen ko ruvetaan tarkemmi tutkimaan --- 

Sepelvaltimotautia luonnehdittiin salakavalasti ja hiljaa eteneväksi, vaikeasti 

tulkittavissa olevaksi sairaudeksi, joka auttoi selittämään esimerkiksi pitkäaikaista 

oireilua ennen taudin toteamista, kuten Saimin tapauksessa oli ollut. 

Saimi: --- minähän olin myös 55 vuotiaaksi asti kauheen terve niin terve ettei 

mitään  

mitään ja vielä sen jälkeen 60 vuotiaana vaeltelin Lapissa ja olin tosi hyvä 

kuntonen se iski vähän niinkun salaa --- 

Saimi oli kärsinyt taudin oireista kahdeksan vuoden ajan, ennen kuin se todettiin. 

Sepelvaltimotaudin näkymättömyys ja arvaamattomuus ulottui diagnosoinnin 

vaikeudesta myös laajempaan sosiaaliseen elämään, jossa Saimi kertoi taudin 

aiheuttaneen väärinymmärryksiä.  

Saimi: --- sepelvaltimotauti on sydänsairauksista sellanen että joka on paha 

ja joka jotenkin iskee ihmiseen joiltakin se vie rohkeutta lähteä mihinkään ja 

sitten taas sekin että tällasista sydänjuttuihmisistä se on terve ulospäin muttei 

ymmärretä saatetaan sannoo että sinähän oot niin terve mikset sitä sinne ja 

sinne lähe ja kyllä kai sinä jaksat että siinä se on just kun tänne [ihmisen 

sisään] ei näe tänne sisälle että mitä siellä on menossa ja sitten kun se on 

niin arvaamaton se on niin arvaamaton ---eh eräs ohitusleikattu mies vähän 

nuorempi minusta pari vuotta sitten oltiin samassa tilaisuudessa ja totta minä 

kysyn mielenkiinnosta noh sinä oot nuin hyväkuntonen niin hän sano että ai 

miksi minulla ei ole sairauskertomusta mukana ja se kysy sitten etten 
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loukkaantunut sanoin että ei päinvastoin että niitä sairaskertomuksiahan me  

ollaan valmiita liikaakin kertomaan --- 

Ritva selitti sepelvaltimotaudin luonteella syytä sille, miksi hän ei ollut saanut 

virallista vahvistusta kokemilleen oireille. Vika ei hänen mukaansa ollut 

lääketieteessä tai lääkäreissä, jotka olivat tehneet kaikkensa selittämättömien 

tuntemusten selvittämiseksi, vaan sepelvaltimotaudin hankalassa luonteessa. 

Ritva: --- ne on niin kauheen vaikeita tulkita nuo jos se ei ihan mee kerta 

kaikkiaan kerralla…se varmasti on hirveen vaikeeta lääkäreillekin…että 

kyllä minut katottiin tarkkaan heti laitettiin koneisiin lääkäreitä kävi 

kahtomassa ja asiantuntijoita --- 

Tällainen sairastuneelle ja lääketieteelle yhteisen, hankalan vihollisen luominen 

tekee sairautta ja lääketieteen maailmaa ymmärrettävämmäksi silloin, kun 

epämääräisille oireille ei ollut löytynyt selitystä.  

Samantyyppinen yhteisen ja salakavalan vihollisen luominen esiintyi myös 

Irjan kertomuksessa. Irjan diagnoosi oli viivästynyt, mutta lääkäreiden toiminnan 

kritisoimisen sijaan hän selitti toteamisen viivästymistä sepelvaltimotaudin 

salakavaluudella. 

Irja: Niin se on minullekin siskotyttö laitto ennen leikkausta uskaltaako hän 

laittaa sulle sellasen kirjan kun Rälläkällä rintaan siinähän on vaikka kuin 

tämmösiä rofessoria niin sama homma ei se tohtorikaan sitä huommoo eikä 

ossoo yhistää heti kohta sitä hoijetaan ihmistä jonakin muuna ihan samalla 

kuin meikäläsellähi oli ja sitte se vasta huomattaa. 

6.4.3 Syöpä on pahempi 

Kertomuksissa esiintyi pohdintaa sepelvaltimotaudin vakavuudesta. Vakavuutta 

pohdittiin usein suhteessa syöpään ja syöpähoitoihin. Syöpä kuvailtiin 

vakavammaksi, pahemmaksi ja pelottavammaksi sairaudeksi kuin 

sepelvaltimotauti. Syöpähoidot voivat olla äärimmäisen rankkoja, kivuliaita ja 

muuttaa ihmisen ulkonäköä voimakkaammin kuin sepelvaltimotaudin 

sairastaminen tai siihen liittyvät toimenpiteet, kuten ohitusleikkaus.  

Saimin kuvailussa syöpään liittyi sepelvaltimotautia voimakkaammin ajatus 

syövän kuolettavuudesta. Pelko kuolemaan johtavasta sairaudesta on Saimin 

ymmärryksen mukaan läsnä myös sepelvaltimotautia sairastavilla, mutta 
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ohitusleikkaus on toimenpiteenä sellainen, joka vaikutti tehokkaalta hoidolta 

syöpähoitoihin verrattuna. 

Saimi: --- että kyllä kai se syöpä on vieläkin vaikeempi sanana ja tautinakin 

et siinä on useimmiten pelkona se mikä on lopputulos mutta niinhän se on 

sydäntautistekin kohdalla…tänä päivänähän ohitusleikatut ihmiset on 

hyvinvoivia. 

Marjo: No miten näätte onko tää tauti miten vakava 

Irja: Onhan se tietysti vaan minusta tuntuu että ei kai se ennee oo niin 

säikkyä kun tuo syöpä kun tuotahan harvenpihan sitä jää tunne 

leikkuupöyälle että voihan sitä niinku Kajjaanissahi kai siellä nukahti pari 

potilasta yhen yön akana että eihän se näin oo sanottua mutta minun mielestä 

tuntuu siltä tuo syöpähän on sellanen että melekeen meikäläistä saattas 

pyssäyttää enemmän. 

Ainon kertomuksessa rakentui samantyyppinen ymmärrys syövästä vakavampana 

sairautena kuin Irjan kertomuksessa. Aino kuvaili syöpää sairaudeksi, jonka 

diagnoosin saatuaan ihminen usein ajattelee kuolevansa. Sepelvaltimotaudin 

kohdalla Aino ei kokenut olevan näin. Sepelvaltimotaudista piirtyi kuva nopeana 

tappajana, kun syöpä kuvastui pitkään sairastunutta ”kiduttavaksi” taudiksi.  

Aino: Joo joo ja sepelvaltimotauti voi viedä äkkiä kokonaan syöpä ei 

kuitenkaan ihan yhtäkkiä heti tapa sehän kuitenki kiduttaa  

Marjo: Kumpi on vakavampi 

Aino: No…joo tota kyllähän se syöpä on semmonen pahamaineinen että kyllä 

sitä jos ensimmäiseksi kuulee että on syöpä ni aattelee että joo kyllä tämä 

ennen pitkää vie hautaan. 

Yhteenveto 

Terveys on vaikeasti määriteltävissä oleva moniulotteinen ilmiö, jolle ei ole 

olemassa yksinkertaista ja tyhjentävää määritelmää. Elisa J. Sobo kirjoittaa, että 

antropologiassa terveys ymmärretään fyysisestä, psykologisesta ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista koostuvana laajana rakennelmana, ei ainoastaan taudin 

puuttumisena (Sobo 2004: 3). Claudine Herzlichin mukaan terveyteen kuuluu 

aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan ja sen toimintoihin. Sairastuminen 

puolestaan tarkoittaa yhteiskunnallisten toimintojen ulkopuolelle jäämistä 
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toimettomuuden kautta. Terveyden ja sairauden välinen raja voi olla hyvin selkeä 

tai äärettömän epämääräinen. (Herzlich 1973: 92.) 

Tämän tutkimuksen kertomuksissa rakentui ymmärrys, jonka mukaan 

sepelvaltimotaudista ei voi täysin parantua. Terveyden ja sairauden välinen raja 

määrittyi pitkälti lääkityksen myötä. Sepelvaltimotautia sairastavalla on useita 

lääkityksiä, joiden varassa sairastunut on koko loppuelämänsä. (Ks. Soivio 2003: 

110–113.) Lääkityksen merkitys jakautui kahtaalle kertomuksissa. Niiden 

ymmärrettiin pitävän sairastuneen toimintakykyisenä ja piilottavan oireet. 

Toisaalta lääkityksen säännöllisyys piti huolen siitä, että sairastunut ei voinut 

unohtaa olevansa sairas, vaikka oma vointi koettiin terveeksi eikä oireita 

esiintynyt. Terveys ja sairaus muodostivat ääripäät janalle, jolla sairastunut liikkui 

elämänsä ja kertomuksensa aikana. Se, mille kohtaa janaa haastateltava itsenä 

kulloinkin asettaa, on monisyinen prosessi, johon vaikuttavat biolääketieteen 

tautimäärittely sepelvaltimotaudista kroonisena ja parantumattomana tautina sekä 

henkilökohtainen kokemus ja käsitys sairauden tilasta. 

Sepelvaltimotaudin vakavuutta pohdittiin kertomuksissa vertaamalla sitä 

syöpään, johon liittyi sepelvaltimotautia voimakkaammin ajatuksia kuolemaan 

johtavasta taudista. Syöpää pidetään pelottavana sairautena. Esimerkiksi Susanne 

Ådahlin tutkimuksessa syöpää pelättiin ja se esitettiin kontrolloimattomana 

ruumiiseen tunkeutujana (Ådahl 2007: 177). Eija Kuha tutkimuksessaan 

maallikoiden syöpäkäsityksistä kirjoittaa, että syövän herättämät mielikuvat 

terveillä ovat usein synkkiä ja kuolemaan viittaavia. Sairastumista määrittää 

pitkällisyys ja tuskallisuus ja kuoleman kärsimyksellisyys. (Kuha 1997: 80–81.) 

Syöpäkuolemaan liittyvä kuvasto tuottaa mielikuvan riuduttavasta, äärimmäisen 

kivuliaasta ja tuskallisesta odottelusta. Sydänperäinen kuolema tuottaa mielikuvan 

nopeasta ja pitkältä kärsimykseltä säästävävästä kuolemasta. 

Sepelvaltimotaudista piirtyi kuva sairautena, jota on helpompi hallita kuin 

syöpää. Tämä liittyi ainakin osittain hoitotoimenpiteiden, kuten pallolaajennuksen 

tai ohitusleikkauksen, sairautta korjaavaan luonteeseen. O’Brien ym. vertasivat 

tutkimuksessaan sepelvaltimotautiin ja eturauhassyöpään liitettyjä mielikuvia 

tautien vakavuudesta. Sepelvaltimotautiin liittyi voimakkaasti ajatus taudin 

’korjattavuudesta’ esimerkiksi ohitusleikkauksen avulla. Sen sijaan syöpään 

sairastuneille ajatus ’korjattavuudesta’ saattoi tuntua etäiseltä, vaikka ennuste olisi 

ollut hyvä. (O’Brien ym. 2007.) Myös Meira Weiss on kuvaillut, että 

sepelvaltimotautiin liitetyt metaforat kohdistuvat taudin paikallistuneeseen 

luonteeseen sekä suhteellisen helposti ymmärrettävissä oleviin syihin ja taudin 
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kulkuun. Sepelvaltimotautiin liittyy mekanistisia konnotaatioita, eikä se 

stigmatisoi kuten syöpä. (Weiss 1997: 469.)  

Vertaukset sepelvaltimotaudista vähemmän vakavana sairautena kuin syöpä 

on ymmärrettävä haastateltavien henkilökohtaisen sairauskokemuksen ja ajallisen 

keston sekä kulttuuristen mielikuvien asiayhteyksissä. Haastateltavat olivat 

sairastaneet useita vuosia, minkä vuoksi käsitys sepelvaltimotaudin vakavuudesta 

oli lieventynyt esimerkiksi pitkien oireettomien kausien myötä. Syövästä ei 

kenelläkään ollut henkilökohtaista kokemusta, ja vain Saimilla oli kokemusta 

perheenjäsenen syöpäsairaudesta. 

Kun sepelvaltimotautia on sairastettu jo vuosia, sen läsnäoloon on ehtinyt 

tottua. Tällöin tautia ei hankalien oireidenkaan esiintyessä välttämättä koeta 

rajusti henkeä uhkaavaksi. Ohitusleikkausta pidettiin vaarallisuudeltaan syöpään 

verrattavana, koska kuolema oli läsnä leikkauksen yhteydessä konkreettisempana. 

Naisten kuvaukset ohitusleikkauksesta ja sen jälkeisestä elämästä kaikuivat 

mekanistisia konnotaatioita. Onnistuessaan ohitusleikkaus ’korjasi’ ongelman 

ainakin joksikin aikaa ja mahdollisti lähes normaaliin elämään paluun. 

Sepelvaltimotaudin luonnetta vähemmän vakavana sairautena selittää myös 

taudin yleisyys yhteisössä. Kuten väitöskirjan aiemmissa luvuissa toin esille, 

kertomuksissa kuvailtiin muita henkilöitä, tuttuja ja sukulaisia, joista oli kuultu tai 

joiden tiedettiin käyneen ohitusleikkauksessa tai pallolaajennuksessa tai jotka 

lääkityksen ansiosta olivat jatkaneet elämäänsä sepelvaltimotaudin kanssa. 

Kulttuurisesti jaetun ja henkilökohtaisen kokemuksen kautta oli muodostunut 

ymmärrys, että sepelvaltimotaudin kanssa on mahdollista elää. 



 178

 



 179

7 Päätäntö  

Tässä luvussa palaan tutkimuskysymyksiini ja esitän tutkimuksen tärkeimmät 

löydökset tiivistetysti. Tämän lisäksi arvioin työtäni ja tuon esille tutkimuksen 

myötä avautuneita jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimuslöydökset ovat 

syntyneet tulkintaprosessissa, johon ovat osallistuneet haastateltavat, minä 

tutkijana ja tulkitsijana tekemieni teoreettismetodologisten valintojen kanssa, sekä 

tiedeyhteisö, jonka kanssa olen keskustellut työstäni sen eri vaiheissa.  

Aineiston esittelylukujen 5 ja 6 yhteydessä toin esiin sairauden kulkuun 

liittyviä kokemuksia, ajatuksia, tietoa, uskomuksia, asenteita ja tunteita, joita 

tietyssä kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössä sepelvaltimotautiin liitetään. 

Edellä luettelemani elementit ovat läsnä siinä prosessissa, jonka välityksellä 

sairautta pyritään jäsentämään ymmärrettävään muotoon. Tässä tutkimuksessa 

tavoittelin kuvausta siitä, miten tutkimukseen osallistujat ilmaisivat 

henkilökohtaista ja kulttuurista sepelvaltimotautiin liittyvää ymmärrystä.  

7.1 Katkokset, jatkuvuudet ja selitysmallit kertomuksissa 

Sepelvaltimotauti alkoi usein kokemuksellisena epävarmuutena ja havaintona 

muutoksesta, jolle ei löytynyt täsmällistä selitystä. Haastateltavat kuvailivat 

alkuvaiheen tuntemuksia ja kykenemättömyyttä suoriutua arjen toiminnoista. 

Arkiset, itsestään selvät olettamukset siitä, miten asioiden tulee mennä, menettivät 

otteensa. Alussa selityksiä etsittiin arjesta ja itsestä, kuten lihavuudesta tai 

vanhuudesta. Erilaiset ruumiilliset tuntemukset saivat aikaan sen, että omasta 

ruumiista tultiin tietoisemmaksi. Kay Toombs kirjoittaa, että sairauden hiipiminen 

ruumiiseen muuttaa aiemmin piilevää ja hiljaista suhdetta ruumiiseen 

tietoisemmaksi ja refleksiivisemmäksi. Ruumista ja sen toimintaa pidetään 

itsestään selvänä kunnes se lakkaa toimimasta. (Toombs 1990: 233–234; Toombs 

1992: 134.)   

Elämäkerrallinen katkos ilmeni henkilöstä riippuen sairauden kulun eri 

vaiheissa. Myös katkoksen vakavuus vaihteli henkilöiden välillä. Yhteistä 

kertomuksille katkoksellisuuden näkökulmasta oli se, että alkuvaiheen oireilu ei 

näyttäytynyt vielä aiheuttavan katkosta elämäkertaan. Sen sijaan alkuvaiheen 

tuntemukset saivat aikaan säröjä, jotka myöhemmin sairauden edetessä henkilöstä 

ja hänen kokemuksesta riippuen saattoivat muuttua katkoksiksi. Näin ei 

kuitenkaan välttämättä tapahtunut. 
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Hoitoon hakeuduttiin eri tavoin henkilöstä riippuen. Elämäkerrallisen 

katkoksen käsitteeseen sisältyvä elämän itsestään selvien odotusrakenteiden 

romahtaminen tuli selkeimmin esille Sinikan ja Pirkon diagnoositilanteisiin 

liittyvissä episodikuvauksissa. Heidän kertomuksissa diagnoosin varmistuminen 

näyttäytyi elämäkerrallisena katkoksena. Sinikka ja Pirkko olivat sairastumisen 

aikaan iältään noin 40-vuotiaita, työelämässä ja pienten lasten äitejä. Vaikka 

molemmilla oli taustalla voimakas sepelvaltimotaudin sukurasite, se ei 

tyynnyttänyt eikä helpottanut vaikean tilanteen edessä. Sinikka kertoi, ettei hän 

sukurasitteestaan huolimatta ollut ajatellut sepelvaltimotautiin sairastumista, joka 

oli tullut hänelle täytenä yllätyksenä.  

Diagnoositilanne näyttäytyi kertomuksissa myös elämäkerrallisesti 

odotettuna. Saimi ja Inkeri kertoivat suhtautuneensa diagnoosiin rauhallisesti, 

koska he tiesivät sepelvaltimotautiin sairastumisen mahdollisuudesta voimakkaan 

sukurasitteen vuoksi. Saimin ja Inkerin kertomuksissa sepelvaltimotaudin 

sukurasite muodostui tulkinnalliseksi apuvälineeksi, joka oli muokannut sairautta 

elämäkerrallisesti odotetuksi. Sukurasitteen lisäksi sepelvaltimosairaus esiintyi 

elämäkerrallisesti odotettuna raskaan elämän ja työnteon yhteydessä.   

Sepelvaltimosairaus merkityksellistyi kertomuksissa myös elämäkerrallisesti 

jatkuvana. Hilkka oli lapsesta saakka tehnyt raskasta työtä maatilalla, selvinnyt 

tuberkuloosista ja myöhemmin elämästä yksin. Hilkka kuvasi, kuinka häntä ”oli 

niin riepoteltu”. Hilkan kertomuksessa sairaus oli vain yksi muiden 

elämänvaikeuksien joukossa. Myös Elsin, Annan ja Kirstin kertomuksissa 

sepelvaltimotauti sai jatkuvuuden piirteitä. Sairaus ja siihen liittyvä toimenpide 

näyttäytyi luonnollisena jatkumona sairausepisodien sarjassa, ja tietoon 

sairaudesta tai siihen liittyvästä toimenpiteestä suhtauduttiin tyynesti.   

Ohitusleikkaus elämäkerrallisen katkoksen aiheuttajana ilmeni vahvimpana 

Saimin, Inkerin ja Irjan sekä Sinikan uusintaleikkaukseen liittyvissä kuvauksissa. 

Heidän kertomuksissaan esiintyi vastustusta asiantilan edessä ja aikaisemman 

elämäntilanteen odotusrakenteiden murtumista. He olivat sairastaneet 

sepelvaltimotautia eripituisia aikoja ja pärjänneet vuosia pelkällä lääkityksellä. 

Leikkauspäätös muutti tavanomaiseksi muodostuneen elämän. Sinikan toinen 

ohitusleikkaus muodostui katkoksellisemmaksi ensimmäiseen verrattuna. Sinikka 

oli äärimmäisen pettynyt taudin uusiutuessa nopeasti. Uusintaleikkaus oli 

haasteellinen ja riskit suuremmat kuin ensimmäisessä leikkauksessa. Hän kertoi 

pelänneensä, ettei selviäisi leikkauksesta. 

Naistapaisella huolehtimisella ja naisen roolilla hoivaajana oli kahtalainen 

luonne. Naistapaisuus ymmärrettiin yhdeksi sairauden kehittymiseen 
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vaikuttaneeksi tekijäksi. Toisaalta naistapaisuuden katsottiin olleen myös 

toipumista edistävä tekijä. Kertomuksissa rakentui ymmärrys, jonka mukaan 

kodinhoidollisiin rutiineihin palaaminen ohitusleikkauksen jälkeen nopeutti 

toipumista ja piti kiinni elämässä. Sairaudesta selviämisestä oli auttanut myös 

toisten sairastuneiden kuunteleminen, kokemusten jakaminen ja tieto sairaudesta. 

Tulevaisuuden odotukset rakentuivat yksilöllisesti suhteessa sairauden vaiheeseen 

ja tilaan. Sairauden tilaa arvioitiin henkilökohtaisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin 

sekä lääketieteen tutkimusmenetelmiin nojaten.  

Sepelvaltimosairaus sisälsi sekä katkoksellisuutta että jatkuvuutta. Michael 

Kelly ja David Field kirjoittavat, että kroonisen sairauden vähemmän katkosta 

aiheuttava luonne yhdistyy ja on ymmärrettävissä nyky-yhteiskunnan joustavien 

sosiaalisten rakenteiden ja lukemattomien sairausselitysdiskurssien 

asiayhteydessä. Elämäkerralliseen katkokseen sisältyvä ajatus ennen katkosta 

olemassa olevasta normaalista elämästä ja normaaliudesta on ymmärrettävä nyky-

yhteiskunnassa pluralistisena, monia vaihtoehtoja ja elämäntyylejä sisältävänä.  

Tämän vuoksi olettamus, että krooninen sairaus väistämättä katkaisee normaalin 

elämänkulun, ei päde. Tämän lisäksi katkoksellista luonnetta pienentävät 

nykypäivän lääketieteen tehokkaat hoitomuodot.  (Kelly & Field 1998: 9, 18–19.)  

Kellyn ja Fieldin ajatus normaalin elämänkulun pluralistisuudesta on 

sovellettavissa myös tämän tutkimuksen kertomusaineistoon, jossa ilmeni erilaisia 

ymmärryksiä normaalista elämänkulusta haastateltavien välillä. Normaalius 

ymmärrettiin esimerkiksi sairauden ja hankaluuksien läsnäolona elämässä, jolloin 

katkoksellisuus oli vähäisempää. Tämän lisäksi normaalius oli rakentunut jo 

olemassa olevan sairauden oireettomien vuosien aikana. Sairauden paheneminen 

katkaisi sepelvaltimosairauden kanssa normaaliksi muodostuneen elämänkulun. 

Tutkimuksestani löysinkin tukea Simon Williamsin esittämälle ajatukselle, että 

sairaus elämäkerrallisena katkoksena tai jatkuvuutena on voimakkaasti 

ajoituksesta, asiayhteydestä ja olosuhteista riippuvainen, eikä kroonista sairautta 

voi ehdottomasti ajatella elämäkerrallisena katkoksena. (Williams 2000: 61–62.)  

Sepelvaltimotaudin sairastaminen sai kertomuksissa yhteisiä piirteitä, ollen 

samaan aikaan yksilöllinen tapahtuma. Sairauden kulkuun sisältyi merkittäviä 

erillistapahtumia kuten ohitusleikkaus, tai pieniä arjessa päivittäisten 

’tuntemusten’ muodossa esiintyviä tapahtumia. Sairauden kulku näyttäytyi 

tasapainotteluna erilaisten tapahtumien, sosiaalisten suhteiden ja 

elämäntilanteiden välillä. 
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Kulttuuriset selitysmallit 

Haastateltavien kertomusten pohjalta hahmottelin myös sepelvaltimosairautta 

selittäviä kulttuurisia malleja ja niihin kuuluvia osia. Tässä tutkimuksessa 

tavoitteenani ei ollut mallien tietorakenteiden yksityiskohtainen erittely, vaan 

mallien luonnehdinta ja sisältöjen kuvaaminen. Aineistossa esiintyi kolme 

pääasiallista selitysmallia, jotka olen tässä nimennyt periytyvyysmalliksi, 

henkiseksi malli ja ravitsemusmalliksi. Jokainen näistä avautui analyysin myötä 

neuvottelua sisältäväksi kulttuurisen ja henkilökohtaisen tiedon vuoropuheluksi. 

Edellä mainittujen kolmen mallin lisäksi aineistossa hahmottui tarkemmin 

sepelvaltimotautia itseään selittävä luonnemalli. 

Periytyvyysmalli sisälsi kerrontaa geenien ja sepelvaltimotaudin 

periytyvyyden merkityksestä sairauden synnyssä ja sairaudelle altistumisessa. 

Kertomuksissa rakentui ymmärrys, jonka mukaan perimä on sairauden perusta.  

Perimän päälle kasautuessaan muut tekijät, kuten stressi, saattoivat laukaista 

taudin tai pahentaa sitä. Periytyvyyden ymmärrettiin olevan väistämätöntä. Sen 

sijaan taudin puhkeamisen ymmärrettiin olevan syiltään monitekijäinen, minkä 

vuoksi periytyvyyden ympärille kietoutuvista selityksistä ei ollut löydettävissä 

erityisen vahvaa kohtalonuskoajattelua. Periytyvyysmallin painoarvo vaihteli 

haastateltavien välillä. Niiden haastateltavien kertomuksissa, joissa sairaus 

yhdistyi vahvaan sukurasitteeseen, periytyvyydestä puhuttiin muita haastateltavia 

vahvempaan sävyyn. Periytyvyysmallin avulla sairautta selitettiin sekä 

henkilökohtaisella että yhteisöllisellä tasolla. 

Henkinen malli sisälsi kerrontaa erilaisten henkisten tekijöiden, kuten 

huolien, paineiden ja stressin, vaikutuksesta sairauden syntyyn. Malli käsitteli 

ihmisten välisiä suhteita, ja siinä yhdistyivät käsitykset naistapaisuudesta ja 

sairauden syistä, vastuusta, luonteenpiirteistä, sosiaalisista suhteista ja 

toiminnasta. Huolet ja huolehtiminen kerrottiin naistapaiseksi toiminnaksi, joka 

vaikutti sairauteen epäedullisella tavalla. Henkiseen malliin liittyi ymmärrys 

sairausmekanismista, jonka mukaan henkiset tekijät saattoivat laukaista sairauden 

tai pahentaa jo olemassa olevaa sepelvaltimotautia. 

Ravitsemusmalli sisälsi kerrontaa ruoan merkityksestä sepelvaltimotaudin 

synnyssä. Ravitsemusmallissa ilmeni Kainuun historia ja kulttuuri, joiden 

kerrottiin muokanneen kainuulaista ruokakulttuuria tietynlaiseksi ja määrittäneen 

paikallisen ruokavalion. Ravitsemusmalliin sisältyi kuvauksia lapsuuden ajan 

ruokavaliosta ja kainuulaismiesten savottatyön raskaudesta. Ravintoaineista 

keskeisimmälle sijalle nousi rasva, jonka ymmärrettiin olevan merkittävä tekijä 
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sepelvaltimotaudin kehittymisessä. Savottajätkien rasvainen ruoka liitettiin 

Kainuun sepelvaltimotaudin yleisyyteen, ja haastateltavat selittivät 

henkilökohtaista sairastumistaan liiallisella rasvan syönnillä. Rasvaan liittyi myös 

kerrontaa rasvan vaikutusmekanismista ruumiissa. Liiallisen rasvan ymmärrettiin 

kertyvän suonistoon ja ajan kuluessa tukkivan suonet. Ravitsemusmalli laajeni 

käsittelemään ja ajoittain kritisoimaan nykypäivän ravitsemussuosituksia, joita 

pidettiin liian tiukkoina.    

Näiden kolmen mallin juuret sijaitsevat vaihtelevasti lääketieteessä. 

Periytyvyys- ja ravitsemusmalli sairautta selittävinä malleina ovat vahvimmin 

peräisin ja sidoksissa lääketieteen maailmaan. Sen sijaan henkisessä mallissa 

esiintyi tulkintani mukaan myös nykyaikaista lääketiedettä vanhempaa 

sairausselityskerrostumaa. Tämä ilmeni puheessa ’huolien’ merkityksestä 

sairauden synnyssä tai kertomuksissa siitä, kuinka huolet olivat saattaneet tehdä 

jo olemassa olevan sairauden pahemmaksi. Henkisen mallin yhteydessä esiintyi 

kuitenkin myös nykyaikaisempaa lääketieteestä kumpuavaa selitystä ’stressistä’ 

sairautta selittävänä tekijänä. Tulkintani mukaan ’huolien’ ja ’stressin’ 

esiintyminen yhdessä saattaa heijastaa muutosta, jossa lääketiede tarjoaa ihmisille 

yhä useammin ja vahvemmin sairautta selittävät mallit.  

Haastateltavat käyttivät malleja joustavasti hyväkseen sairautta selittäessään. 

Selitykset olivat kertomuksissa tiiviisti yhteen kietoutuneita ja ajoittain 

ristiriitaisia. Periytyvyysmallin ja ravitsemusmallin ympärille nivoutuva kerronta 

oli aineistossa vahvempaa ja sai vakuuttuneempia sävyjä. Henkisiin tekijöihin 

liittyi sen sijaan enemmän emmintää ja pohdintaa. Kertomuksista kuvastui 

sepelvaltimotaudin syntyyn ja kehittymiseen liittyvä epävarmuus, jonka kanssa 

sepelvaltimotautiin sairastunut joutuu elämään. Sairaudelle ei löydy varmaa 

selitystä, eikä myöskään yhtä oikeaa syytä. Selityksissä liikuttiinkin useilla 

tasoilla: henkilökohtaisella, biologisella, jaetulla kulttuurisella ja historiallisella 

tasolla. Selitykset saivat erilaisia painotuksia henkilön elämänhistoriasta ja -

kokemuksista riippuen.  

Linda Garro kirjoittaa, että menneen ajan tapahtumia rakennetaan 

omaelämäkerrallisessa muistelussa tavalla, joka on vaihtelevasti yhteensopiva 

nykyhetken tietämyksen kanssa. Nykyhetkeä puolestaan selitetään viittaamalla 

rekonstruoituun, tulkittuun menneisyyteen. Menneen ajan tulkintoja ja 

nykyhetken ymmärrystä käytetään hyväksi tulevaisuuden odotusten luomisessa. 

Elämäkerralliset muistot värittyvät osittain kulttuuristen mallien suodattamina.  

(Garro 2000: 70.)  
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Menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden yhteenkietoutuminen 

kulttuuristen selitysmallien värittäminä näkyi myös tämän tutkimuksen 

aineistossa. Haastatteluissa kuvastui muutos, jossa menneisyyttä tulkittiin 

tämänhetkisen ymmärryksen ja tietämyksen kautta. Periytyvyysmalli oli resurssi, 

kun menneen ajan menetyksistä ja kuolemista pyrittiin tekemään ymmärrettäviä. 

Haastateltavieni jo menehtyneiden vanhempien tai muiden lähisukulaisten 

oireilua ja kuolemia tulkittiin sen valossa, mitä sepelvaltimotaudin 

periytyvyydestä oli opittu henkilökohtaisen sairauden kulun aikana. Ajallisesti 

periytyvyysmallin kautta suunnattiin katsetta myös tulevaisuuteen. Ymmärrys 

periytyvyydestä suuntasi haastateltavieni ajatuksia tuleviin sukupolviin ja 

erityisesti periytyvyyden vuoksi jo sairastuneisiin tai sairastumisvaarassa oleviin 

lapsiin tai lapsenlapsiin.  

Myös henkinen malli oli resurssi, jonka välityksellä menneen ajan tapahtumia 

selitettiin. Sen välityksellä haastateltavani selittivät menneisyyttään ja 

sairastumiseen vaikuttaneita huolia, paineita ja stressaavia elämäntilanteita. 

Henkisten tekijöiden kautta ajatuksia suunnattiin kohti tulevaa ja luotiin odotuksia 

sille, minkälaista elämän ikään kuin tulisi olla, ettei sepelvaltimotauti pahenisi. 

Suuria mielenliikutuksia pyrittiin välttämään.  

Ravitsemusmallin kautta ajatuksia suunnattiin menneisyyteen lapsuuden ajan 

ruokavalioon. Nykyhetken tietämystä luonnehtivat ajatukset perinneruokien 

rasvaisuudesta ja epäterveellisyydestä. Osassa kertomuksista menneen ajan 

ruokaa ja ravitsemusta pidettiin syinä sepelvaltimotautiin johtaneessa 

kehityskulussa. Osassa kertomuksista vanhan ajan ruoan puolestaan kuvailtiin 

olleen terveellistä nykytiedon valossa.. Savottajätkien katsottiin syöneen rasvaista 

ja sepelvaltimotaudille altistavaa ruokaa mutta samalla kuluttaneen rasvan kovalla 

työllään. Ravitsemusmallin välityksellä suuntauduttiin tulevaisuuteen. Seuraavan 

sukupolven kerrottiin syövän terveellisemmin ja olevan tietoisempia valinnan 

mahdollisuuksista. Suuntautuminen tulevaisuuteen saattoi olla myös 

henkilökohtaisempaa. Malliin niveltyvät ravitsemussuositukset asetettiin 

vaakakuppiin jäljellä olevien mahdollisten elinvuosien sekä elämän pienten ilojen 

ja nautintojen kanssa.  

Sepelvaltimotaudin ympärille rakentuvat kulttuuriset mallit toimivat 

resurssina ja tarjosivat henkilökohtaisen kokemuksen tulkintavälineen myös 

silloin, kun virallista diagnoosia ei ollut saatu ja elämäntilanne oli täynnä 

epävarmuutta ja epämääräisyyttä taudin suhteen. Ritva ja Helvi peilasivat 

elämänhistorioitaan, siihen kuuluneita tapahtumia ja henkilökohtaista 

sairauskokemusta sepelvaltimotaudin periytyvyysmalliin, joka tarjosi 
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ymmärrettävän selityksen epätietoisuuteen. Lisäksi sepelvaltimotaudin 

esiintymistiheys alueella ja toisten sairastuneiden samankaltaiset kokemukset 

rajasivat ja supistivat sosiaalisessa ympäristössä tarjolla olevien tulkinnallisten 

viitekehyksien määrää. Ritva ja Helvi ikään kuin odottivat henkilökohtaisesti 

koetun ja yhteisöllisesti jaetun sairauden diagnoosin vahvistamista. Naomi Quinn 

ja Dorothy Holland kirjoittavat, että yksi kulttuurisen mallin tehtävistä onkin 

yksinkertaistaa kaoottista maailmaa, jolloin epävarmuus sekä epäselvät 

tapahtumavyyhdet purkautuvat ja muuttuvat ymmärrettäviksi (Quinn & Holland 

1987: 20). 

Kathy Charmazin mukaan kertomukset sairauden värittämästä elämästä ovat 

vasta avautumassa ja avoimia lopusta. Nykyhetki on sairastuneelle aina uusi. 

Nykyhetken kokemus ja tietämys tarjoavat linssin, jonka kautta mennyt aika 

nähdään. Mennyt aika varjostaa aina myös nykyhetkeä. (Charmaz 1999: 372.) 

Lawton ym. diabeteksen sairausselityksiä käsittelevässä tutkimuksessa 

havaitsivat, että neljän tutkimusvuoden aikana haastateltavien käsitykset 

diabeteksen syyselityksistä muuttuivat. Tutkimuksen alussa tehdyissä 

haastatteluissa korostui kontrolloitavissa olevat syyt, kuten ravinto ja ylipaino 

sekä henkilökohtainen vastuu sairastumisesta. Ajan kuluessa, ja usein myös 

sairauden tilan huonontuessa, haastatteluissa viitattiin useammin 

kontrolloimattomissa oleviin syyselityksiin, kuten periytyvyyteen ja 

ikääntymiseen. (Lawton ym. 2008: 55.)  

Ajallisuudella on erityismerkitystä sen suhteen, millaiseksi tulkinnat 

sepelvaltimotaudista tämän tutkimuksen yhteydessä syntyivät. Sairauden kesto ja 

haastatteluhetken ajankohta olivat merkittäviä tutkimuksen löydöksiin 

vaikuttaneita tekijöitä. Keräsin kertomuksia hetkellä, jolloin sepelvaltimotautia oli 

sairastettu usean vuoden ajan. Tämä vaikutti siihen, mitä ja miten sairaudesta 

kerrottiin.  

Miksi tarina kerrottiin tietyllä tavalla? 

Catherine Kohler Riessmanin mukaan kertomuksia käsittelevässä tutkimuksessa 

on tärkeää kysyä, miksi tarina kerrottiin tietyllä tavalla (Riessmann 1993: 2).  

Sepelvaltimotaudista puhuttiin ja kerrottiin pääsääntöisesti arkiseen ja 

tavanomaiseen sävyyn, mikä herätti mielenkiintoni, koska itselläni oli tutkimusta 

aloittaessa mielikuva vakavasta, kärsimystä ja tuskaa aiheuttavasta sairaudesta. 

Tällaisena sepelvaltimotauti ei kuitenkaan kertomuksissa esiintynyt, Pirkon 

poikkeavaa sairausepisodia ja Tuulikin kertomuksen muita synkempää yleissävyä 



 186

lukuun ottamatta. Kertomuksista syntyi vaikutelma ”eipä tässä mittään” -

sairaudesta, josta ei ollut aiheutunut valtavaa kärsimystä. Vähättelyn ja 

puhumattomuuden syyt ovat usein kulttuurisia. Esimerkiksi Arja Oikarisen 

tutkimukseen osallistuneiden kainuulaismiesten kotona terveysasioista ei puhuttu, 

koska puhumattomuuden myötä sairauksien ymmärrettiin menevän ohi itsestään 

(Oikarinen 2008), mutta kerronnan sävyyn voi olla muitakin syitä. 

Michael Buryn mukaan sairauden aikaansaamaa katkosta vähätellään siitä 

syystä, että vähättelyllä sairastunut pyrkii lieventämään sairauden aiheuttamaa 

kärsimystä. Vähättely toimii eräänlaisena coping-keinon muotona. Lisäksi 

sairastunut voi vähätellä sairauden vaikutusta vasteena kulttuurisille odotuksille 

siitä, miten sairautta pitäisi käsitellä ja miten siitä tulisi puhua kulttuurisesti 

sovinnaisella tavalla. Sairastunut voi näin ollen olla kulttuurisesti pakotettu 

esittämään itsensä arvokkaana henkilönä, joka ei valita kohtalostaan. (Bury 1991: 

460–463.) Erityisesti vanhaan ikään liitetään kulttuurisia odotuksia, joiden 

mukaan sairauksiin pitää suhtautua stoalaisella tyyneydellä. Lisäksi sairauden 

vaikutuksia vähättelemällä ikääntyneet pyrkivät lieventämään stereotyyppisiä 

vanhuuteen liittyviä negatiivisia mielikuvia yhteiskunnan resurssien kuluttajina ja 

taakkana. (Sidell 1995: 32.) Negatiivisia stereotypioita vastaan pyristellään myös 

esittämällä itsensä touhukkaaksi ja toimeliaaksi henkilöksi (Jolanki 2004). 

Vähättelevän puhetyylin juuret saattavat sijaita myös kokemuksessa vallan 

puutteesta. Sairastuneella voi olla vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa sairauteen ja 

sen hoitoihin, minkä vuoksi huolissaan oleminen tai valittaminen koetaan 

tarpeettomiksi. (Sinding & Wiernikowski 2008: 404–409.) 

Lisäksi kerronnan sävyyn vaikuttaa haastattelutilanne. Alan Radley ja 

Michael Billig kirjoittavat, että sairaiden haastateltavien kertomuksia kehystää 

terveen ja työkykyisen haastattelijan läsnäolo. Haastateltavat saattavat tällöin 

kokea paineita esittää itsensä vastuullisiksi terveen tutkijayleisön edessä ja 

määritellä kohdattu epäonni positiivisena ja vähämerkityksellisenä. (Radley & 

Billig 1996: 224–225.) 

Tässä tutkimuksessa en löytänyt yhtä määräävää syytä sille, miksi 

sepelvaltimosairaudesta puhuttiin vähättelevään sävyyn. Syyt voivat sijaita 

kaikissa edellä käsittelemissäni kulttuurisissa odotuksissa. Näiden syiden lisäksi 

esimerkiksi sepelvaltimotautiin sairastumisen jälkeen ilmenneet vaivat ja 

sairaudet, kuten kipua aiheuttavat ja liikkumista hankaloittavat nivelvaivat, 

saattavat muokata sepelvaltimotautikokemusta siten, että uudet vaivat nousevat 

ensisijaisiksi terveyteen liittyviksi huolenaiheiksi sepelvaltimotaudin jäädessä 

oireettomana kautena enemmän taustalle. Muut vaivat ovat saattaneet vaikuttaa 
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sepelvaltimotaudista kertomisen tyyliin. Syy arkipäiväiseen kerrontatapaan voi 

siis johtua sairauden vaiheesta, jolloin sepelvaltimotauti on taustalla muiden 

vaivojen noustessa etualalle merkittävämpinä elämää rajoittavina vaivoina.  

Ajatusta kroonisen sairauden kulun vaiheesta sairauden kertomisen tyyliä 

määrittävänä tekijänä tukee Pirkon kokemuskerronta. Ensimmäisellä 

haastattelukerralla, jolloin sairauden epäiltiin uusiutuneen, sepelvaltimotauti 

näyttäytyi suurta kärsimystä aiheuttavana. Tämä näkyi tavassa, jolla siitä 

kerrottiin. Seuraavana vuonna, kun edellisen vuoden episodi oli päättynyt, 

sairaudesta kertomisen tyyli oli täysin erilainen. Myös Tuulikin sairauden vaihe 

yhdistettynä hänen sävyltään muita synkempään kertomukseen tukee ajatusta 

sairauden kulun vaiheesta kertomuksen tyyliä määrittävänä tekijänä. Hän oli 

tilanteessa, jossa sairautta ei voitu hoitaa muuten kuin lääkityksellä. Suonet olivat 

menneet tukkoon, ja ajan kuluessa ne tukkeutuisivat lopullisesti.  

Sepelvaltimosairauskerronnan arkipäiväistä tyyliä selittää mielestäni vielä 

eräs tekijä: sairauden yleisyys yhteisössä. Sepelvaltimon yleisyys luo tuttuutta 

siinä merkityksessä, ettei sydänsairastunut Kainuussa juuri koskaan joudu 

kärsimään vaivastaan ainokaisena. Sepelvaltimosairauden ymmärrettiin piinaavan 

kainuulaisia, ja haastateltavilla oli kokemuksia sukulaisten ja tuttavien 

sepelvaltimotaudista. Sepelvaltimotauti oli tuttua, jaettua ja arkipäiväistä: ”onhan 

sitä ollut”, kuten Saimi kertoi.  

Edellä käsittelemäni tulkinta myötäilee Marja-Liisa Honkasalon tutkimusta, 

jossa pohjoiskarjalaiset kuvailivat sydänsairauksia alueelle luonnollisina: 

”luonnollissii”. Sydänsairaudet olivat samalla tavalla tuttuja Honkasalon 

tutkimukseen osallistuneille henkilöille omakohtaisen tai jonkun muun läheisen 

henkilön sydänsairautena kuin tähän tutkimukseen osallistuneille naisille. 

Honkasalo kirjoittaa, että sairaus oli tuttua paikan suhteen, ja se tiedettiin 

pohjoiskarjalaisten vitsaukseksi. Sydänsairaudet olivat tuttuja myös ajan suhteen, 

ja ne merkityksellistyivät ennustettavuuden ja jatkuvuuden kautta. (Honkasalo 

2008a: 16.)  

7.2 Tutkimuksen arviointia 

Clandininin ja Connellyn mukaan narratiivitutkimuksen päätehtävä on tuoda esiin 

narratiivinen aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin suhteisiin sidottu tulkinta 

kokemuksesta (Clandinin ja Connelly 2000: 49–50, 127). Nämä ulottuvuudet ovat 

läsnä tässä tutkimuksessa, jossa tarkastelin sepelvaltimotaudin sairauskokemusta 



 188

ajallisena, tiettyyn sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön sidoksissa olevana 

ilmiönä.  

Kerrontaan rohkaiseva eli narratiivinen lähestymistapa aineiston keruun 

menetelmänä oli tarkoituksenmukainen ja mielekäs valinta tutkimustehtäväni ja 

tutkimuksen tavoitteeni huomioiden. Valitsemani tapa antoi tutkimukseen 

osallistuneille strukturoitua haastattelumenetelmää väljemmän mahdollisuuden 

puhua siitä, minkä haastateltava oli kokenut tärkeäksi ja merkitykselliseksi 

sairauskokemuksen kokonaisuudessa.  

Vapaamuotoisuus aiheutti myös ongelmia. Koin melko jäsentymättömän 

kertomusaineiston järjestämisen ja analysoinnin erittäin vaativaksi ja 

tutkijankykyjäni koettelevaksi tehtäväksi. Strukturoituneempi haastattelu-

menetelmä tai käsiteltävien asiakokonaisuuksien teemoittelu olisi voinut helpottaa 

aineiston jatkokäsittelyä. Vapaamuotoisuus myös loi epäsuhtaa kertomusten 

välille, koska haastatteluhetkellä keskusteluaiheet eivät toistuneet täysin 

samanlaisina.  

Pyrin tutkimuksellani tavoittamaan kulttuurisesti jäsenneltyjä tulkintoja 

henkilökohtaisesta kokemuksesta: kerronnallinen aineisto mahdollisti tilaisuuden 

seurata kroonista sairautta ja sen kulkua. Tutkimukseni aineisto on kerätty 

tavanomaiseen antropologiseen tutkimukseen verrattuna henkilömääräisesti 

pieneltä joukolta, joka kuitenkin tuotti suuren määrän tutkimusaineistoa.  

Unni Wikan kirjoittaa, että sairauskertomuksia tulkittaessa tutkijan täytyy 

pysyä avoimena vaihtoehtoisille kertomusten tulkinnoille. Kertomuksen 

ydinajatus saattaakin kertoa jostain muusta kuin sairastumisesta, ja kertomukset 

ovat usein tulkittavissa usealla tavalla. (Wikan 2000: 229–231.) Olen jättänyt 

haastatteluotteet pitkiksi tarkoituksella. Lukija voi näin ollen arvioida tekemiäni 

tulkintoja ja pohtia mahdollisia vaihtoehtoisia tulkintoja tapahtumille. (Riessmann 

1993: 61; Saarenheimo 1997: 212.) Tulkinnoissani olen pysytellyt 

aineistouskollisena. Aineistouskollisuudella tarkoitan sitä, että olen keskittynyt 

siihen, mitä haastateltavani ovat tietoisesti halunneet kertoa. Aineistouskollisuus 

laajenee tutkimuseettiseksi kysymykseksi. Erityisesti narratiivitutkimuksessa 

korostetaan, että tutkijalla on eettinen velvollisuus muodostaa tulkintansa sillä 

tavoin, että ilmiö ja kohde ovat alkuperäisen kertojan tunnistettavissa ja 

tunnustettavissa (vrt. Bar-On 1996).  

Jerome Brunerin mukaan todentuntuisuus (verisimilitude) on narratiivien ja 

narratiivitutkimuksen asiayhteydessä kriteeri, jolla kertomusten ja niistä tehtyjen 

tulkintojen totuudenmukaisuutta on mahdollista arvioida. Todentuntuisuudella 

Bruner tarkoittaa lukijan tai kuulijan vakuuttamista kertomuksissa kuvatuista 
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tapahtumista ja tehdyistä tulkinnoista. (Bruner 1986: 11–13; ks. myös Riessman 

1993: 65.) Aineistosta tehdyt tulkinnat ovat tilannesidonnaisia ja valitusta 

teoreettisesta lähestymistavasta sekä aineiston laadusta riippuvaisia. 

Kertomusaineisto on usein täynnä kuiluja, epävarmuuksia ja monimuotoisuutta, 

mikä jättää tutkijalle ja lukijoille tilaa vaihtoehtoisille tulkinnoille. (Riessman 

2000: 143; ks. myös Rosaldo 1989: 8.)  

Tutkimuksen rajat 

Tutkimuksessani tekemät valinnat ovat asettaneet rajoja sille, mistä tutkimukseni 

kertoo. Tutkimukseni on vinoutunut, sillä siinä kuvastuu pääasiallisesti sellaisten 

henkilöiden kokemukset ja käsitykset, jotka ovat sydänyhdistysten kautta tukea 

saavia. Haastateltavani ovat tiedollisesti enemmän lääketieteen maailmaan 

integroituneita, kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät ole sydänyhdistysten 

vaikutuspiirissä. Haastateltavat olivat mukana tutkimuksessa haastatteluhetkisen 

elämän ja sairauskokemuksen ehdoilla, jotka osaltaan määrittivät niitä rajoja 

joiden sisälle tämä tutkimus ja sen löydökset sijoittuvat (vrt. Kantola 2009: 54). 

Tämä vaikuttaa olennaisesti kuvaan, joka tässä tutkimuksessa 

sepelvaltimotaudista piirtyy. Kuva ei vastaa esimerkiksi äkillisen ja henkeä 

uhkaavan infarktikohtauksen kärsivän henkilön senhetkistä kokemusta, vaan 

tarjoaa yhden näkökulman siihen, millaista sepelvaltimotaudin sairastaminen, 

selittäminen ja ymmärtäminen voivat olla. 

Lisäksi tutkimukseen liittyy teoreettismetodologisia rajoja. Erityisesti 

kulttuurimallin käsitettä on kritisoitu jäykäksi ja staattiseksi. Linda Garron 

mukaan tapa esittää mallit staattisina tutkimuksissa on luonut vaikutelman 

jostakin muuttumattomasta ja pysyvästä, vaikka todellisuudessa mallit ovat 

jatkuvasti muokkautuvia (Garro 1988: 89). Kulttuurimallia on kritisoitu myös 

sosiaalisen ja kulttuurisen ylipainottamisesta henkilökohtaiseen kokemukseen 

verrattuna, jolloin ihmisille keskeinen ja ominainen taipumus reflektointiin ei ole 

tullut kulttuurimalleja käsittelevissä tutkimuksissa esille. Tutkimuskohteet ovat 

piirtyneet reflektointikykyä vailla olevina, passiivisina ja kulttuurin muovaamina 

olentoina. Kuitenkin juuri yksilön reflektointikyky, joka nousee esille erityisesti 

ristiriita- tai konfliktitilanteissa, selittää esimerkiksi sitä, miksi tietyn yhteisön 

jäsenien jakamat mallit eivät ole täysin samanlaisia toisiinsa verrattuna. (Strauss 

& Quinn 1997; Garro 2000a.)  

Tässä tutkimuksessa kulttuurimalli oli käyttökelpoinen havaintoja kokoava 

käsite. Otin mallien tarkasteluun tukea narratiivitutkimuksesta, johon nojautuen 
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halusin nostaa esille haastateltavieni mallien muokkautuvaa luonnetta. 

Narratiivitutkimuksen yhdistäminen mallien tarkasteluun antoi mahdollisuuden 

tarkastella malleja prosessimaisina, historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä 

neuvottelua ja konflikteja sisältävinä, kokonaisuuksina. Kulttuurisiin malleihin 

keskittyminen tuotti tiettyjä teoreettisia rajauksia, minkä vuoksi toiminnan ja 

ruumiillisuuden tarkastelu jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kulttuurimalleihin 

ja puheeseen, sekä lineaariseen, diskursiiviseen aineiston keräämisen 

menetelmään ja representaatioihin keskittyminen jätti tärkeitä, 

sairauskokemuksen piilevämpiä, vaistomaisempia, kuviteltuja ja preobjektiivisia 

aspekteja tarkastelun ulkopuolelle. Näihin olisi syytä kiinnittää jatkossa 

tarkempaa huomiota.  

Sairauskertomus ikkunana ympäröivään kulttuuriin avautui vain yhdelle 

seinustalle, ei panoraamaikkunana, kuten olin lähtökohtaisesti ajatellut. Näin 

ollen tässä tutkimuksessa sepelvaltimosairauden kulttuurisen ulottuvuuden 

tarkastelu jäi tavanomaista antropologista tutkimusta ohuemmaksi. 

Yksilömääräisesti pieni ja henkilökohtaista sairauskokemuskerrontaa 

käsittelemään rajaamani kertomusaineisto asetti rajat aineistolle ja siitä tehtäville 

tulkinnoille. Vahvimmin sepelvaltimotaudin kulttuurinen ulottuvuus oli 

tavoitettavissa sairauden syitä käsittelevän kerronnan yhteydessä. 

Tavanomaisemman antropologisen metodologian, etnografian, hyödyntäminen 

olisi saattanut avata näköalan sepelvaltimotaudista sairauden syitä laajemmalle 

yhteisötasolle.  

Kokemus ja kokemuksesta kertominen muuttuvat ajan kuluessa. 

Kertomuksen määritteleminen alun, keskikohdan ja lopun sisältävänä 

kokonaisuutena on harhaanjohtavaa tämän tutkimuksen yhteydessä. Unni 

Wikanin mukaan sairauskertomusten käännekohta on kertomuksen alussa, jonka 

jälkeen kertomuksen loppu koostuu käännekohdan jälkeisistä tapahtumista. Elämä 

kroonisen sairauden kanssa jatkuu, eikä usein ole mahdollista tietää, miten tarinan 

sankarille käy. (Wikan 2000.) Tutkimuskohde ja tutkija kohtaavat tutkimusilmiön 

eri tavalla, koska he ovat eri tavoin asemoituneita. Tutkija näkee ilmiön 

imperfektissä. Tutkittava puolestaan on keskellä elämää, jossa tulevaisuus on 

epävarmaa. (Rosaldo 1989: 107.) Tässäkin tutkimuksessa haastateltavien elämät 

ovat kulkeneet eteenpäin ja tuloksena on jäädytetty pala ihmisten 

kokemusmaailmaa.  

Tutkimukseni löydökset osittain vahvistavat aikaisempaa sepelvaltimotautiin 

liittyviä tutkimuksia, joissa sepelvaltimotaudin sairastamisessa on havaittu eroja 

sukupuolten välillä. Tutkimukseni tuottaa myös kokemuksellista 



 191

naisnäkökulmaista tietoa sepelvaltimotaudin sairastamisen kulusta ja sairauden 

selitysmalleista. Sairauskokemus on ajallisesti muuttuva prosessi, joka on 

sidoksissa sairastuneen sukupuoleen, elämänhistoriaan ja -tilanteeseen, sairauden 

vaiheeseen ja ympäröivään yhteisöön. Tutkimuksessani pyrin tuottamaan 

ymmärrystä siitä, mitä sairaudet merkitsevät sairastuneen ihmisen kokemuksen ja 

elämäntilanteen kokonaisuuden kannalta. Hahmottelin sairauden kulkua ja sitä 

muovautumisprosessia, jossa henkilökohtaisena koettu vaiva, lääketieteen 

sepelvaltimotauti ja yhteisöllinen sydänsairaus ovat läsnä ja vuorovaikutuksessa 

sairauskertomuksissa ja elämässä. 

Tämä tutkimus on avannut tien kohteeseensa, sen sijaan että se vangitsisi 

jotain olemuksellista sepelvaltimotaudin naiserityisestä sairauskokemuksesta. 

Tutkimus on herättänyt pikemminkin kysymyksiä kuin antanut vastauksia. 

Jatkossa olisi syytä tarkastella sepelvaltimotaudin kulun eri vaiheisiin, oireiden 

havaitsemiseen, hoitoon hakeutumiseen ja mahdollisiin toimenpiteisiin, liittyviä 

kokemuksia yksityiskohtaisemmin. Varsinkin ohitusleikattujen naisten 

toipumiskokemukset tulisi nostaa tutkimuksen keskiöön ja eri-ikäisenä 

sairastuneiden sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten 

sepelvaltimotautikokemuksiin tulisi jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota. 

Erityisesti olisi syytä pyrkiä tavoittamaan ne, jotka eivät syystä tai toisesta kuulu 

sydänyhdistysten toiminnan piiriin. Tämän lisäksi mielestäni olisi erittäin tärkeää 

jatkossa tutkia myös terveiden naisten käsityksiä ja mielikuvia 

sepelvaltimotaudista, koska käsityksillä ja mielikuvilla on merkitystä 

sepelvaltimotaudin ehkäisemisessä. Terveydenhuollon näkökulmasta olisi syytä 

tutkia sepelvaltimotautiin liittyvän palveluketjun sukupuolisuutta palvelujen 

suunnittelusta aina asiakkaan kohtaamiseen saakka. Teorian näkökulmasta 

tutkimusaihetta tulisi jatkossa syventää etenkin sukupuolen syvällisemmän 

problematisoinnin suhteen. Edellä mainitsemieni jatkotutkimushaasteiden lisäksi 

lähitulevaisuudessa olisi erittäin tärkeää tallentaa suullista kainuulaista 

sairauskulttuuria ja -historiaa alueen väestön ikääntyessä.   

Sepelvaltimotaudista löytyy edelleen useita kohteita, joita voi lähestyä 

laadullisin tutkimusottein. Tutkimusmatka sairastamisen maailmaan oli 

haasteellinen, opettavainen ja antoisa, eikä se olisi onnistunut ilman 

sairauskokemustaan jakaneita henkilöitä. Sen vuoksi haluan osoittaa mitä 

lämpimimmät kiitokset tutkimukseeni osallistuneille.  
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