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TIIVISTELMÄ
Muotoilun tutkimuksen kentällä kehitetään jatkuvasti uusia, inhimillisten ilmiöiden ymmärtä-
miseen tähtääviä empaattisia käyttäjätutkimusmenetelmiä. Yksi näistä menetelmistä on muo-
toiluluotaaminen, jolla voidaan muun muassa peilata ja paljastaa käyttäjien arvoja ja asenteita. 
Muotoiluluotaaminen on osallistava ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa tyypillisesti sekä muo-
toilija että käyttäjä oppivat ja oivaltavat. Tässä opinnäytteessä tarkastellaan, millaista aineistoa 
muotoiluluotaimen tekeminen ja nuken käyttäminen muotoiluluotaamisen osana tuottavat.

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa suomalaisten ikääntyminen ja vanhustenhoito ovat ol-
leet paljon esillä. Luotaamalla pyritään selvittämään aikuisten lasten odotuksia ja tuntemuksia 
vanhempansa ikääntymisestä ja elämän loppupäästä sekä heidän omasta roolistaan siinä. Luotain-
prosessissa nukkea käytetään provotyyppinä, joka vierailee neljässä osallistuvassa kodissa, ja sen 
mukana tulee tehtäviä ja itsedokumentointivälineitä sisältävä luotainpaketti. Luotainpaketilla 
kerättyä aineistoa syvennetään haastatteluin.

Muotoiluluotaimen osana oleva, tekstiilimateriaalista valmistettu ihmisen kokoinen vanhusnuk-
ke on tehty taiteellisista lähtökohdista. Opinnäytteessä kuvaillaan nuken ja muiden luotainesi-
neiden valmistamisen vaiheita ja tarkastellaan taiteellisen prosessin vaikutusta luotaamiseen.

Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä on, että nuken käyttäminen muotoiluluotaamisessa ja sen he-
rättämä leikkimielisyys auttavat rakentamaan luottamusta muotoilijan ja osallistujan välille ja li-
säämään empaattista ajattelua. Osallistujat antautuvat leikkiin, ja leikin kautta he katsovat asioita 
useasta perspektiivistä samanaikaisesti. Muotoiluluotaimen osana oleva artefakti lisää luotaami-
sen elämyksellisyyttä ja sitouttaa käyttäjiä. Suurikokoisen artefaktin käyttäminen muotoiluluo-
taamisessa on kuitenkin vaativaa sekä muotoilijalle että osallistujalle.

Opinnäyte sijoittuu muotoilututkimuksen, kokeellisen muotoilun ja taiteen rajapinnalle ja on 
luonteeltaan avoin. Luotainaineistoa tarkastellaan ja reflektoidaan, mutta sen pohjalta ei tämän 
työn puitteissa suunnitella.
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Joskus tutkimuksen aiheet löytyvät läheltä tai suorastaan tulevat luokse. Yksi tämän opinnäytteen 
keskeisistä teemoista on ikääntyminen. Aihe on ajankohtainen koko suomalaisessa yhteiskun-
nassa, mutta se on myös tullut minua lähelle perhepiirissä. Olen seurannut omien vanhempieni 
kautta lähiomaisen ikääntymisen kivuliaisuutta ja hoivasuhteen muutoksen herättämiä tunteita, 
kun he ovat joutuneet kokemaan omien äitiensä kunnon ja toimintakyvyn heikkenemisen, laitos-
hoitojakson ja lopulta kuoleman.

Viime vuosina muotoilun kehittyvissä menetelmissä on korostunut empaattisuus ja ihmislähtöi-
syys. Yksi näistä empattisista menetelmistä on muotoiluluotaaminen, jota sovellan ikääntymisen 
tarkasteluun. Tätä tarkastelua ja ajatusten herättämistä varten teen luotaimen osaksi itselleni ih-
mishahmoisen apulaisen, vanhan naisen näköisen ja kokoisen nuken. 

1.1 TUTKIMUSKYSYMYS

Millaista aineistoa muotoiluluotaimen tekeminen ja nuken käyttäminen muotoiluluotaimen 
osana tuottavat? Onko artefakti – tässä nukke – muotoiluluotaimen osana teos vai työkalu?

Tässä opinnäytteessä tutkin taiteellista produktiota osana muotoiluluotaamista, ihmislähtöistä 
käyttäjätutkimuksen menetelmää. Jotta menetelmää voi tutkia, sitä on tarpeen myös käyttää jo-
honkin. Tarkastelen luotaamalla ikääntyvien vanhempien aikuisten lasten tuntemuksia ja käsi-
tyksiä ikääntymisestä, ikääntyneestä ihmisestä ja hoivasta sekä heidän odotuksiaan oman van-
hempansansa neljänneksi iäksikin kutsutusta vaiheesta elämän loppupäässä ja heidän omasta 
roolistaan siinä. 

Muotoiluluotaimen osana oleva taiteellinen produktio on tässä tapauksessa suurikokoinen arte-
fakti, tekstiilimateriaalista ja hiekasta valmistettu ihmisen kokoinen vanhusnukke. Kuten suuri 
enemmistö iäkkäimmistä vanhuksista, nukkekin on nainen. Kuvailen nuken valmistamisen vai-
heita ja sen tekemiseen vaikuttaneita ratkaisuja sekä syitä niiden taustalla.

Luotausprosessissa nukke vierailee neljässä osallistuvassa kodissa vähintään kaksi vuorokautta 
kussakin, ja sen mukana tulee tehtäviä ja itsedokumentointivälineitä sisältävä luotainpaketti. 
Luotainprosessi päättyy osallistujien osalta haastatteluun. 

Esittelen luotainprosessissa syntynyttä aineistoa ja poimin siitä esille nousseita teemoja ja havain-
toja liittyen sekä ikääntymiseen että nukkeen, mutta en pyri yksityiskohtaiseen analyysiin tai laa-
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jasti yleistettäviin tuloksiin. Opinnäyte sijoittuu muotoilututkimuksen, kokeellisen muotoilun ja 
taiteen rajapinnalle ja on luonteeltaan avoin. Toisin kuin käyttäjäkeskeisissä tutkimuksissa usein, 
tähän tutkimukseen ei liity konseptin suunnittelua, vaikka saatua aineistoa olisi kenties mahdol-
lista sellaiseen hyödyntää tulevaisuudessa. 

Tarkastelen luotaimen tekemistä aiheelle herkistymisen ja sen synnyttämän ymmärryksen kan-
nalta. Pohdin taiteellisen produktion ja luotaimen tekemisen suhdetta ja sitä, onko muotoiluluo-
taimen osaksi tehty artefakti teos vai työkalu. 

Avainsanat: muotoiluluotain, nukke, artefakti, ikääntyminen, domestikaatio, provotyping 

1.2 HENKILÖKOHTAISET LÄHTÖKOHTANI

Pääaineeni on teollinen muotoilu. Ennen sitä olen opiskellut kandidaatintutkinnon vaatetus-
suunnittelusta ja pukutaiteesta. Kokemukseni eri opiskelualoilta ja oma harrastuneisuuteni ovat 
kehittäneet valmiuksia monipuoliseen kovien ja pehmeiden materiaalien käyttöön, mutta eniten 
kokemusta minulla on tekstiilimateriaaleista ja ompelusta. 

Enimmäkseen tunnen olevani muotoilija, toisinaan käsityöläinen ja joskus vähän taiteilijakin. 
Nämä roolit ovat päällekkäisiä ja limittäisiä – muotoilijamainen taiteilija, käsityöläismäinen 
muotoilija. Suunnittelussa suosin materiaalilähtöistä työtapaa ja pidän itse kokeilemista ja käsillä 
tekemistä tärkeänä osana muotoiluprosessia. Olen tehnyt muun muassa koruja, iltapukuja ja sei-
nämaalauksia.  

Kokemukseni teollisen muotoilun koulutusohjelman kurssilla “Design Experimentation and Ex-
ploration” keväällä 2013 auttoi minua ymmärtämään esineen mittakaavan merkityksen. Kurssin 
aikana tein suurimman esineen, jonka olen tähän mennessä tehnyt, vähintään luonnollisen ko-
koisen kullanvärisen nahkaisen sian (kuva 4). Valtavan koon vuoksi se oli hyvin vaikuttava, ja 
kokemus rohkaisi minua tekemään jatkossakin suurikokoisia teoksia.

Nuket ovat olleet merkittävä kiinnostukseni kohde lapsuudesta asti. Minulla oli paljon nukkeja, 
erityisesti barbeja, ja valmistin niille vaatteita, huonekaluja ja esineitä. Teini-ikäisenä aloin teh-
dä nukkejakin itse. Noin kolmetoistavuotiaasta kaksikymppiseksi tein yhteensä satakunta pientä 
nukkea polymeerimassasta, ja satunnaisesti olen tehnyt niitä aikuisiälläkin. Ne olivat tyypillisesti 
18-25 cm pitkiä ja niille tekemäni piirteet ja vaatteet edustivat eri ammatti- ja ikäryhmiä, etnisiä 
taustoja ja historiallisia aikakausia (kuvat 1-3). Nukkejen tekeminen oli ja on minulle tapa reflek-
toida ja konkretisoida käsityksiäni ihmisyydestä .
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kuumentamalla 
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2.1. MUOTOILULUOTAIMILLA TARKASTELLAAN 
INHIMILLISIÄ ILMIÖITÄ

Muotoiluluotaimia (Design Probes) väitöskirjassaan tutkinut Tuuli Mattelmäki määrittelee 
muotoiluluotainten olevan käyttäjäkeskeisen tutkimuksen laadullinen menetelmä, jolla tunnus-
tellaan suunnittelumahdollisuuksia ja jonka avulla pyritään ymmärtämään inhimillisiä ilmiöitä. 
Luotaamalla saatua käyttäjätietoa ja ymmärrystä voidaan hyödyntää erilaisissa muotoilun proses-
seissa kuten tuotekehityksessä ja konseptisuunnittelussa. Muotoiluluotaimien tyypillisiä piirteitä 
ovat käyttäjien tekemä itsedokumentointi, käyttäjän henkilökohtaisen toimintaympäristön ja ar-
vomaailman tarkastelu sekä kokeilevuus. Itsedokumentointiin käytetään luotainpaketteja ja -teh-
täviä, jotka usein hyödyntävät visuaalisuutta ja ovat luonteeltaan avoimia. (Mattelmäki 2006b, 
45-47.)

Muotoiluluotainten juuret ovat 1990-luvun lopussa kehitetyissä kulttuuriluotaimissa (Cultural 
Probes), joilla suunnittelijaryhmä pyrki luomaan vuoropuhelua suunnittelijan ja käyttäjän välille, 
pääsemään irti stereotypioista ja lyhentämään niin maantieteellisiä kuin sosiaalisiakin etäisyyksiä 
suunnittelijan ja käyttäjän välillä. William Gaverin johtaman suunnittelijaryhmän ensimmäisessä 
kulttuuriluotaimessa osallistujat saivat luotainpaketin, joka sisälsi postikortteja, karttoja, kertakäyt-
tökameran ja itsedokumentointimateriaalia. Ulkoasu oli suunniteltu visuaalisesti houkuttelevaksi, 
ja siinä vältettiin tietoisesti liikaa viimeistelyä ja markkinointihenkisyyttä. (Gaver et al 1999.)

Luotaimien käytön leviäminen uusille alueille, esimerkiksi yritysmaailmaan ja konseptisuunnitte-
luun, on tehnyt tarpeelliseksi luotainprosessin kehittämisen ja jäsentämisen. Luotaimia, joissa ta-
voite on inspiraation ja tiedon keräämisen rinnalla tukea suunnitteluempatiaa ja käyttäjälähtöistä 
ajattelutapaa, voidaan nimittää empatialuotaimiksi. Vuorovaikutusta on kehitetty esimerkiksi 
ottamalla haastattelu osaksi luotainprosessia ja ja osallistamalla  yritysosapuolen suunnittelijoita 
luotainaineiston tekemiseen ja tulkintaan. (Mattelmäki 2006b, 58.) 

Luotaamista voidaan käyttää erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Mattelmäki esittää neljä syy-
tä muotoiluluotaamiselle:
•	 Inspiraatio – käyttäjältä saatu tieto innostaa ja inspiroi suunnittelijaa ja rikastaa suunnittelua.
•	 Informaatio – luotaamalla saadaan tietoa käyttäjästä ja tämän toimintaympäristöstä.
•	 Osallistaminen – luotaamisen kautta käyttäjällä on mahdollisuus osallistua ideointiin.
•	 Vuoropuhelu – luotaamalla rakennetaan vuorovaikutusta ja luottamusta käyttäjän ja suun-

nittelijan välille. 
(Mattelmäki 2006a, 60.)
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Muotoiluluotaimet kuuluvat empaattisen muotoilun piiriin (Mattelmäki et al. 2014, 69). Kes-
kustelussa käytättäjäkeskeinen, osallistava ja ihmislähtöinen muotoilu ovat päällekkäisiä ja keske-
nään sekoittuvia, mutta ne kaikki pyrkivät empaattisuuteen ja ihmisten ymmrtämiseen (Sanders 
& Stappers 2008).  Suomalaisessa muotoilun tutkimuksessa empaattisen muotoilun painopiste 
on 2000-luvun aikana siirtynyt käyttäjäkeskeisestä muotoilusta kohti ihmislähtöistä muotoilua, 
jossa tunteiden ilmaiseminen on osa muotoiluprosessia. (Mattelmäki et al. 2014, 71.) 

Pidän tätä opinnäytetyötä ihmislähtöisen muotoilun piiriin kuuluvana. Tässä työssä luotaamisen 
pyrkimyksenä on kerätä tietoja ja mielikuvia osallistujien tunteista ja asenteista ikääntymistä koh-
taan. Tavoitteenani on, että luotaaminen  synnyttäisi myös yllä mainittua vuoropuhelua, jonka avaus-
repliikkinä annan osallistujalle kehoituksen ja työkalun spekulatiivisen tilanteen kuvittelemiseen.

2.2 LUOTAIMEN VALMISTAMINEN SYNNYTTÄÄ 
YMMÄRRYSTÄ 

Luotainprosessista oppivat sekä osallistujat että muotoilija. Luotaamalla paitsi kerätään aineistoa 
ja inspiraatiota, myös herätetään käyttäjässä tunteita ja ajatuksia (Mattelmäki 2008). Luotaimille 
on tyypillistä, että ne laaditaan tapauskohtaisesti, mikä auttaa muotoilijaa herkistymään tutkitta-
valle teemalle ja ottamaan ensiaskelia kohderyhmän maailmaan jo ennen käyttäjätiedon saamista 
luotaimien avulla; luotaimen valmistus on siis jo osa tutkimusprosessia ja ymmärryksen muodos-
tumista (Lee 2013).

Tässä opinnäytteessä luotainpaketiin kuuluu tavanomaisten visuaalisten aineistojen ja tehtävien 
lisäksi suurikokoinen ja -töinen artefakti, vanhusnukke. Sen ja muun luotainaineiston valmis-
taminen herkistää muotoilijan teemalle sekä taustatietojen hankinnan että käsillä tekemisen ja 
reflektoinnin kautta (Lee 2013).  

Luotaimen visuaalisuuteen ja kiehtovuuteen panostaminen hyödyttää niin suunnittelijaa kuin 
osallistujaakin. Se ei ole koristelua, vaan se voi aidosti edesauttaa suunnittelijan ja käyttäjän 
välistä vuorovaikutusta ja onnistunutta luotauskokemusta. Mattelmäki totetaa, että visuaali-
nen ilme motivoi, ohjaa tehtävien tekemisessä ja on osoitus kiinnostuksesta käyttäjää kohtaan. 
Lisäksi sen kautta voidaan tuoda esille yllättäviä näkökulmia provosoimalla ja antamalla virik-
keitä. (Mattelmäki 2006b, 60.) Tavoitteenani on tehdä luotaimesta osallistujalle elämykselli-
sempi suunnittelemalla luotaimen visuaalisten ominaisuuksien lisäksi artefakti, jonka  fyysiset 
ja taktiiliset ominaisuudet ovat ihmisen kaltaisia.
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2.3 PROVOTYYPIT JA KRIITTINEN MUOTOILU HAASTAVAT 
OSALLISTUJAN 

Provotyypeillä (Provocative types –provotyping) käyttäjät altistetaan kokeilemaan uutta, nimen-
sä mukaisesti provokatiivista mallia. Jännitteen ja ehkä ärsyttämisenkin kautta on mahdollista 
löytää uusia näkökulmia. (Boer & Donovan 2012.) 

Kriittisen muotoilun käsitettä ovat tehneet tutuksi Anthony Dunne ja Fiona Raby. He jaka-
vat muotoilun kahteen ryhmään – affirmatiivinen muotoilu (Affirmative Design) ja kriittinen 
muotoilu (Critical Design), joista ensin mainittua voidaan pitää hymistelevänä ja asioiden val-
litsevaa tilaa pönkittävänä. Jälkimmäinen puolestaan pyrkii haastamaan sen ja etsimään uusia 
näkökulmia. (Dunne & Raby 2001, 58.) Kriittinen muotoilu kommentoi maailmaa, kulutus-
kulttuuria ja itse muotoilua. Kriittisessä muotoilussa käytetään sepitteellisiä ja spekulatiivisia 
muotoilukokeiluja, jotka paljastavat ja kyseenalaistavat jokapäiväiset käytännöt ja oletukset ja 
ruokkivat keskustelua esimerkiksi satiirin keinoin. Onnistuneen kriittisen muotoilun kohdalla 
katsojan ei kuulu olla täysin varma, onko se tehty vakavissaan tai onko se oikea. (Dunne & 
Raby 2013, 35,40.) 

Tässä opinnäytteessä on piirteitä, joiden voidaan tulkita kytkevän sen kriittiseen muotoiluun. 
Kulutuskulttuurin käytäntöjen mukaisesti ongelmaan – omaisen ikääntymiseen valmistautumi-
seen – tarjotaan ratkaisuksi tavaraa. Vanhus pelkistetään esineeksi, jolla ei ole omaa ääntä eikä 
tahtoa. Siinä on esineenä jotain hämmentävää ja se voidaan kokea monella tavalla – hellyttäväksi, 
viehättäväksi, kenties myös pelottavaksi tai häiritseväksi. Moni pitää vanhusnukkea ensisilmäyk-
sellä humoristisena, mutta uskon siitä löytyvän monia muitakin ulottuvuuksia. 

Vanhusnukkea voidaan pitää provotyyppinä, vaikka se ei ole ”tuote” – se ei ole, eikä pyri olemaan kau-
pallinen, sarjavalmisteinen esine. Se on artefakti, joka olisi mahdollista tulkita taiteen kenttään kuu-
luvaksi, mutta sen käyttö muotoiluluotaamisessa tuo sen vähintäänkin muotoilun alueen reunalle ja 
osaksi mutoilututkimuksen käytäntöjä.

Nukke provotyyppinä ei ole uusi keksintö. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä lienee 1990-luvun 
alkupuolella kehitetty vauvasimulaattori ”Baby Think It Over ® (BTIO)” ( Jurmaine 1994), joka 
suunniteltiin ennaltaehkäisemään teini-ikäisten raskauksia. BTIO on käytännössä vuorovaikuttei-
nen vauvanukke, jolla on monia toimintoja –sille vaihdetaan vaippoja, sitä syötetään ja nukutetaan. 
Nukke annetaan kahden teini-ikäisen hoidettavaksi parin päivän ajaksi. Verrokkiryhmään nähden 
vauvanukkea hoitaneet teini-ikäiset ajattelevat eri tavalla vanhemmuudesta ja ottavat ei-toivotun 
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raskauden riskin vakavammin. Tulokset ovat lupaavia, joskin empiirinen näyttö siitä, vähentääkö 
BTIO-ohjelmaan osallistuminen todella teiniraskauksia, on vähäinen. (Somers et al 2001.)

Tämän tutkimuksen osalta tavoitteet ovat avoimet. En esimerkiksi pyri kannustamaan osallistujia 
omaishoitajuuteen tai toisaalta kääntymään sitä vastaankaan. Uskon nukkevierailun merkityksen 
olevan ajatusten, tunteiden ja keskustelun herättämisen, mutta on vaikea arvioida, millaisiin seu-
rauksiin ne voivat johtaa suunnittelussa tai osallistujien elämässä. 

2.4 DOMESTIKAATIO – VIERAS ESINE HÄMMENTÄÄ KOTONA
Domestikaatiolla tarkoitetaan prototyyppien tai tuotteiden viemistä ihmisten koteihin. Pyrkimyk-
senä on ymmärtää kuluttamista, tuotteiden käyttöä ja syntynyttä kokemusta osana arkea. Domes-
tikaation avulla voidaan tutkia jo olemassa olevien tuotteiden käyttöä, kokeilla uusia teknologisia 
ratkaisuja tai innostaa muotoilijoita ja käyttäjiä löytämään uutta. Kotiin sijoitettavan artefaktin 
ei tarvitse olla hyödyllinen käyttöesine tuottaakseen kiinnostavia tuloksia. Vieras, vajavaisestikin 
toiminnallinen ja rutiineja häiritsevä esine on tehokas ajatusten herättäjä, kun se tuodaan arkiseen 
ympäristöön joksikin aikaa. Kotiin viety prototyyppi – tai provotyyppi – auttaa käyttäjiä reflektoi-
maan arvojaan ja kokemuksiaan tavalla, jota ei helposti muilla tavoin saavuteta. (Routarinne 2009.)

Kulttuuriluotaimien kanssa työskennellyt William Gaver on kehittänyt myös kotiluotaimia (Do-
mestic Probes), joilla pyrittiin keräämään aineistoa inspiraatioksi tulevaisuuden kodin teknolo-
gian ideoimiseksi (Gaver 2004). Eräs toinen Gaverin hanke, joka niin ikään suuntautui kotiin, oli 
historiapöytäliina (The History Tablecloth). Se oli kokeellisempi ja vähemmän käytännöllinen, 
enemmän ihmisen leikkisyyttä painottava koe. Vuorovaikutteisesta materiaalista tehdyn histo-
riapöytäliinan päälle lasketuista esineistä jäi siihen hetkellinen valonhohde. Vaikka pöytäliina ei 
ollut varsinaisesti hyödyllinen, käyttäjät pitivät siitä että se oli heidän kotonaan ja ajan kuluessa 
alkoivat löytää merkityksellisyyttä myös sen toiminnan teknisistä häiriöistä. (Gaver 2006.)

Kodissa tehty tutkimus paljastaa, kuinka esine toimii juuri siinä ympäristössä, mutta osoittaa piir-
teitä myös kodista, sen vahvuuksista ja heikkouksista. Varsinkin jälkimmäinen voi olla hyödyllistä 
tietoa myös nukkevierailun osallistujalle ja auttaa kuvittelemaan tulevaisuuden tarpeita. 

Esineen ottaminen omaan kotiin osoittaa hyväksyntää tai vähintään suopeutta sitä kohtaan. 
Esineen ollessa kodissa pitempään tuon suopeuden voi ainakin Gaverin tutkimusten perusteella 
olettaa kasvavan. Se on tärkeä syy toteuttaa luotaaminen nimenomaisesti osallistujien kotona. 
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2.5 ESINEET AUTTAVAT PUHUMAAN TUNTEISTA
Petra Ahde-Deal on tutkinut muotoiluluotaimen avulla korujen merkitystä länsimaisille naisille 
väitöskirjassaan “Naiset ja korut” (2013). Yksi tutkimuksen merkittävistä löydöksistä on havain-
to, että esineet auttavat ilmaisemaan tunteita - kun ihmiset alkavat kertoa esineestä, he päätyvät 
puhumaan tunteista. 

Ahde-Dealin tutkimukseen osallistuneet naiset puhuvat omista koruistaan, esineistä jotka ovat 
heille merkityksellisiä ja henkilökohtaisia. Löydös ei välttämättä ole yleistettävissä muunlaisiin 
esineisiin – koruista kertoneet naiset myös omistavat ne. Tässä opinnäytteessä tunnustelen, edis-
tääkö myös tunteisiin vetoava, mutta ei osallistujan omistama esine tunteiden ilmaisemista. 

2.6 TAITEELLINEN PROSESSI SISÄLTÄÄ JA SYNNYTTÄÄ 
TIETOA

Taiteen ja muotoilun alan practice-led-tutkimuksessa taiteilija tai muotoilija – tekijä – on myös 
tutkijan roolissa. Tietoa, ymmärrystä ja uusia näkökulmia etsitään ja luodaan taiteen tekemisen 
kautta. Practice-led-tutkimusmenetelmiä on tutkittu esimerkiksi Maarit Mäkelän ja Sara Routa-
rinteen teoksessa  ”Art of Research: Research Practices in Art and Design”  (2006). 

Tietoa voidaan katsoa piilevän niin tekevissä ihmisissä, prosesseissa kuin tuotteissakin. Uutta 
tietoa syntyy muotoilemalla, ja tätä kautta syntynyttä tietoa voidaan tavoitella syventymällä ar-
tefaktin valmistamisen prosesseihin ja reflektoimalla niitä. (Cross 2001, 54-55.) Samalla tavalla 
voidaan ajatella taiteen ja sen tekemisen tuottavan tietoa. Tekemisen voidaan nähdä ajattelun 
seurauksen sijaan olevan ajattelua ja ideointia itsessään. Luova prosessi ja sen synnyttämä artefakti 
ovat erottamattomat. (Mäkelä 2006, 22.) Artefaktin sisältämää tietoa ei kuitenkaan voida katsoa 
olevan olemassa ilman tulkintaa (Scrivener 2002). Vaikka artefaktin tekeminen itsessään on tai-
teilijan tulkinta jostakin ilmiöstä, se tarvitsee tuekseen sanoja. (Mäkelä & Routarinne 2006, 24.)

Artefaktin valmistus sekä valmistusprosessin dokumentointi ja reflektointi on osa tätä opinnäy-
tettä. Tarkastelen artefaktin tekemistä myös osana luotainkokonaisuuden suunnittelua ja valmis-
tamista, tekemisen tuottamaa tietoa sekä luotaamisen asettamia vaatimuksia ja niiden vaikutusta 
taiteelliseen prosessiin.



3.Johdatus 
ikääntymisen pariin
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3.1 POLIITTISIA TAVOITTEITA JA HOIVARATKAISUJA
Viime aikoina on ollut paljon julkista keskustelua Suomen ikärakenteen vanhenemisesta ja siitä, 
miten saamme vanhukset hoidettua, kun työikäinen väestö vähenee ja verotulot pienenevät. Sosi-
aalisessa mediassa kuohuu, kun esimerkiksi kotipalvelun vanhukselle tuoma ruoka on vastenmie-
lisen näköinen tai käy ilmi, että vanhainkodin asukkaat eivät pääse halutessaan käymään vessassa. 
Kysymys vanhustenhoidosta on yhtä aikaa sekä poliittinen että henkilökohtainen. 

Paljon puhutaan rahasta, jonkin verran puhutaan inhimillisyydestä ja arvokkaasta vanhuudesta. 
Julkisessa keskustelussa melko vähälle huomiolle on jäänyt omaisten rooli. Ikääntyvien lapset ovat 
huolissaan vanhemmistaan ja tuntevat avuttomuutta, kun he näkevät heidän tulevan hauraiksi ja 
heikoiksi. Oman vanhemman tai muun lähiomaisen kunnon heikkeneminen voi tapahtua yllät-
täenkin, ja tilanteeseen ollaan usein täysin valmistautumattomia niin henkisesti kuin käytännön 
taitojenkin osalta. 

Moni myös tuntee syyllisyyttä ja riittämättömyyttä siitä, että ei tee tarpeeksi – jossain määrin 
velvollisuutta omaisten hoivaamiseen pidetään normina (Lepojärvi 2006, 63). Mutta mikä on 
tarpeeksi? Monissa Euroopan maissa lapset huolehtivat ikääntyvistä vanhemmistaan ja useampi 
sukupolvi elää yhdessä, kun taas Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vanhusten hoidon katsotaan 
kuuluvan julkiselle sektorille (Anttonen & Sipilä 1992, 439). Suomessa hoivavastuu on kuitenkin 
muuta Eurooppaa voimakkaammin palaamassa perheille, kun valtio ja kunta pyrkivät siirtämään 
vanhustenhoidon painopistettä kodeissa tapahtuvan hoidon tukemiseen palvelujen tuottamisen 
sijasta ( Julkunen 2006, 16).  

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton Laatusuositus hyvän ikääntymisen tur-
vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013) pyrkii tukemaan iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annetun lain, lyhyemmin vanhuspalvelulain, toimeenpanoa. Konkreettisten toi-
meenpanoehdotusten ja mittareiden lisäksi Laatusuosituksessa muun muassa kuvaillaan hyvää 
vanhuutta, luetellaan keinoja edistää ikäystävällistä Suomea sekä kerrotaan ikääntyneen väes-
tön nykytilasta. Yksi Laatusuosituksen esiin nostamista keskeisistä asioista ikääntyneen  hy-
vinvoinnissa  on asuminen. Sekä vanhukset että kunnat haluaisivat laitoshoidon sijaan suosia 
kotihoitoa. Laatusuosituksessa todetaan, että suuri enemmistö ikääntyneestä väestöstä haluaa 
asua, ja asuukin, omassa kodissaan. Kunnissa on tavoitteena edelleen pienentää laitoshoidon 
osuutta, joten kotona asumista tukevat toimet ovat tarpeen. Huomiota kiinnitetään muun mu-
assa esteettömyyteen sekä kotiin tarjottaviin kunnallisiin palveluihin. Toimintakyvyn ylläpitä-
miseksi listataan suuri joukko palveluita ja toimintoja, jotka on kohdistettu suoraa vanhuksille. 
Sekä epäviralliset omais- ja läheisauttajat että omaishoitajat todetaan tärkeäksi voimavarak-
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si, mutta omaisten antamaa hoitoa käsitellään lähes yksinomaan omaishoidon kautta. (STM 
2013.)

Varsinaista omaishoitoa on tutkittu paljon, ja se onkin keskeisessä roolissa vanhusten laitos-
hoidon vähentämisessä.  Sen sijaan sekä julkisessa keskustelussa että tutkimuksissa vähemmälle 
huomiolle on jäänyt ns. epävirallinen hoito – vapaaehtoinen, palkaton apu – ja omaisten rooli 
siinä. Kuitenkin suurin osa vanhusten saamasta avusta ja hoivasta on juuri tällaista epävirallista eli 
informaalia hoitoa  (Knif 2012, 42)  – naapurit tekevät lumitöitä, lapset hoitavat asioita, ystävät 
kyyditsevät pankkiin.

Vaikka kotona tapahtuvaa hoitoa ja hoivaa tuettaisiin paljonkin nykyistä enemmän, usean suku-
polven yhdessä asumiseen on vielä pitkä matka, enkä usko sen laajaan yleistymiseen. Ajatuksella 
voi kuitenkin leikitellä hetken, vaikka vain muutaman päivän ajan. Miltä tuntuisi, jos kotona olisi 
vanha, huonokuntoinen ihminen? Ikääntyvän vanhemman ja aikuisen lapsen jatkuvaa yhteiseloa 
huomattavasti todennäköisempää monelle on joskus olla tilanteessa, jossa hoivaa tarvitaan muu-
taman päivän ajan, esimerkiksi kun laitoshoidossa oleva vanhus pääsee laitoksesta kotikäynnille, 
tai vanhus tarvitsee tilapäistä hoitoa sairastuttuaan tai odotellessaan laitoshoitopaikkaa. 

3.2 MITEN VANHUUS KOETAAN 
Ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä ikärajaa vanhuudelle, eikä yhtä määritelmää sille, mil-
laista se on. Käsitykset vanhuudesta – vanhu(u)skuvat – ovatkin aina sosiaalisia konstruktioita, 
jotka ovat sidoksissa aikaan sekä yhteiskunnassa, ideologian tasolla ja toimintakäytännöissä ta-
pahtuneisiin muutoksiin ja riippuvaisia siitä, millaiset yksilöt tietoa tuottavat. Sekä vanhukset, 
vanhuus itsessään että käsitykset vanhuudesta muuttuvat. (Rintala 2003, 17.) 

Vallitseva 2010-luvun vanhuspuhe voidaan tulkita kahtiajakautuneeksi: vanhuutta edustavat 
toisaalta aktiiviset ja dynaamiset seniorikansalaiset,  toisaalta laitoshoidon varassa olevat raih-
naat ja yksinäiset vanhukset. Toisessa vanhuuden negatiiviset puolet pyritään unohtamaan tai 
sivuuttamaan, toisessa ne ovat jopa ylikorostuneet. (Saarenheimo 2014.) Näihin kahteen erilai-
seen ryhmään ja toisistaan poikkeavaan elämänvaiheeseen viitataan kolmannen ja neljännen iän 
käsitteillä. Kolmannella iällä tarkoitetaan työelämän jälkeistä toimintakykyistä, puuhakastakin 
vaihetta – ihminen on silloin ”nuori vanha”. Neljännellä iällä viitataan elämänvaiheeseen, jossa 
toimintakyky on heikentynyt ja jota leimaavat muun muassa yksinäisyys, pitkäaikaissairaudet 
ja hoito- ja hoivapalvelujen runsas tarve. Neljännessä iässä ihminen on ”vanha vanha”. (Rintala 
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2003, 157.) Kahtiajako on niin maalaisjärjen kuin tutkimustenkin valossa liian mustavalkoi-
nen, eivätkä kolmas ja neljäs ikä muodosta homogeenisiä ryhmiä (Saarenheimo 2014). 

On tyypillistä pitää vanhuutta asiana, joka koskettaa muita mutta ei itseä. Mitä vanhempi ih-
minen, sitä korkeammaksi hän tavallisesti asettaa vanhuuden ikärajan. (Suomalainen ikägallup 
2013.) 

Pyrin tällä tutkimuksella selvittämään aikuisten lasten odotuksia ja tuntemuksia vanhempansa 
tai vanhempiensa neljännestä iästä vaiheessa, jossa he ovat vielä kolmannessa iässä tai lähesty-
mässä neljättä ikää.  Nuken kautta rakentamani vanhuuskuva viestii vahvasti neljättä ikää lei-
maavaa raihnaisuutta. Osallistujilla on kuitenkin vapaus määritellä sen toimintakyky ja raihnai-
suuden aste.



4. Produktio
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Produktio-osassa kuvailen ja reflektoin luotainpaketin osien tekemisen prosessia. Olen jakanut 
produktion kahdeksi kokonaisuudeksi: nuken tekeminen ja luotainpaketin muiden osien val-
mistaminen. Nukke ”tulee vierailulle” osallistujan kotiin. Kukin osallistuja saa nuken kotiinsa 
ainakin kahdeksi yöksi. Siinä ajassa osallistuja ehtii kokea ja kokeilla erilaisia tilanteita ja tehdä 
valintoja, mutta ei vielä kyllästyä. Nuken mukana on luotainpaketti, joka sisältää elementtejä 
käyttäjän omien ajatusten ja kokemusten dokumentoimiseen. Luotainjakson päätteeksi syvennän 
luotainpaketilla kerättyjä tietoja haastattelemalla osallistujat. 

Luotaimella pyrin keräämään osallistujien näkemyksiä ja herättämään ajatuksia seuraavista aiheista:
•	 miltä tuntuu nähdä tai kuvitella läheisen henkilön vanhevan
•	 millaista on olla apua tarvitsevan, toimintarajoitteisen vanhuksen tukena; voisiko se olla osa 

jokapäiväistä elämää?
•	 miten nukkeen ja sen ”läsnäoloon” suhtaudutaan

4.1 NUKEN TEKEMINEN
Nukke on tulkinta ihmisestä ja ihmisyydestä. Nuken tekemisessä yhdistyvät omien käsitysten ja 
ennakkoluulojen tekeminen näkyväksi, tekemällä oivaltaminen ja niin kehollisuuteen kuin pu-
keutumiseen ja esinemaailmaankin liittyvät pohdiskelut. 

Tein teini-ikäisenä satakunta pientä nukkea, joiden kautta peilasin omia ajatuksiani identitee-
teistä sekä niihin liittyvistä fyysisistä piirteistä, vaatteista ja tavaroista. Tavallisesti päätin ensin, 
”kenet” olen tekemässä – tennispelaajan, aatelisnaisen, hahmon lukemastani kirjasta, feministin, 
keijun – ja sovelsin valmistusmenetelmää sen mukaan. Nukeilla on identiteettinsä mukaiset fyy-
sisiä piirteitä ja ne ovat viiteryhmänsä edustajia alastikin. Aatelisnaisella on rokokooihanteiden 
mukaiset pallomaiset rinnat ja kapea vyötärö, ja tennispelaajalla on polvinivelissään kumilenkit 
rautalangan sijasta, sillä oikeatkin tennispelaajat ovat kimmoisia. 

Teini-ikäisenä tekemilläni nukeilla ei ole koskaan varsinaisesti leikitty, vaikka ne on tehty sellaisik-
si, että se olisi mahdollista. Niiden tekemisen prosessi oli kuitenkin itsessään leikkiä ja eläytymis-
tä. Rakenteellisiin ja materiaalisiin valintoihin vaikutti alusta asti se, kuka nukesta on tarkoitus 
tulla ja millaisia tarpeita sillä ominaispiirteidensä vuoksi on. Myös tässä tutkimuksessa minulla 
on nukkea tehdessäni ennakkokäsitys siitä, kuka siitä on tulossa, ja se ohjaa tekemiäni valintoja.  
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4.1.1 MIKÄ ON NUKKE?
Nuken käsite on laaja ja epämääräisesti määritelty. Oxford English Dictionary määrittelee näin: 

“an image of a human being (commonly of a child or lady) used as a plaything: a girl’s toy-baby” 

Nukke on siis ihmisen, tyypillisesti naisen tai lapsen näköinen leikkikalu, jonka käyttäjäksi ole-
tetaan tyttölapsi. Nukkeja on moniin tarkoituksiin, joten käsitettä on tarpeen rajata. Jätän tässä 
yhteydessä huomiotta aikuisten maailman nuket, esimerkiksi mallinuket, törmäystestinuket ja 
seksilelut. Käsittelen nukkea leikin maailmaan kuuluvana esineenä, leluna. 

Leikkimiseen tarkoitettuja nukkeja on monia tyyppejä ja kokoja taskukokoisista nukkekodin pik-
ku asukkaista lähes luonnollisen kokoisiin vauva- ja lapsinukkeihin. Koen, että olemukseltaan 
lähimpänä tähän opinnäytteeseen kuuluvaa nukkea on vauvanukke – ihmisen kokoinen nukke, 
jota hoivataan ja hoidetaan. 

Nukke ja veistos. Koska ihmishahmo on erittäin suosittu aihe taiteessa, on myös usein tulkin-
nanvaraista, onko ihmisen muotoinen artefakti veistos vai nukke. Mielestäni nuken ja ihmishah-
moisen veistoksen keskeinen ero syntyy esineen käyttötarkoituksesta ja toiminnallisuudesta  – 
yksinkertaistettuna: onko kyseessä ensisijaisesti taideteos vai käyttöesine. Nukke on tarkoitettu 
leikittäväksi, kun veistoksia tyypillisesti lähinnä katsotaan. Leikkimisen kannalta keskeistä on, 
että nukke mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin. Käytännössä se tarkoittaa mahdollisuutta 
laittaa se eri asentoihin, pukea ja riisua. 

Nukke ja robotti. Mielestäni nuken erottaa robotista se, että robotti on ohjelmoitu liikkumaan, 
mutta nukke saa käyttövoimansa leikkijältä. Jos nukke liikkuu sähköllä, se lakkaa olemasta nukke. 
Kuten Karl Groos runollisesti kirjoitti leikkiä käsittelevässä teoksessaan ”Play of Man” jo yli sata 
vuotta sitten, leikkivä lapsi nostaa elottoman esineen hetkellisesti elämän symboliksi (1901).

Nukke ja leikki. Perinteisen käsityksen mukaan lapset oppivat hyödyllisiä taitoja ja valmistau-
tuvat aikuisuuteen leikkimällä (Hakkarainen 1991, 30). Nukkeleikeissä lapset ottavat usein äi-
din tai isän roolin, samaistuvat siihen ja oppivat jotain perhe-elämästä – lähes kokevat, millaista 
on olla joku toinen tai toisessa elämäntilanteessa. Yleensä lapset opettelevat hoitamaan vauvoja, 
mutta monet meistä tulevat myös huolehtimaan vanhemmistaan myöhemmin elämässä. Miksipä 
nukkeja ei voisi käyttää senkin harjoitteluun?

Nuket ja leikki eivät ole vain lapsille. Aikuisten leikkiä ja nykyajan lelukulttuuria on tutkinut muun 
muassa Katriina Heljakka väitöskirjassaan “Principles of adult play(fulness) in contemporary toy 
cultures” (2013). Hän toteaa, että lelun käsitteen rajaaminen lapsuuteen kuuluvaksi ei kerro koko 
totuutta. Aikuiset paitsi keräilevät leluja, myös leikkivät, vaikkakin  eri tavalla kuin lapset. 



25produktio

Hollantilainen historianfilosofi ja kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga pohdiskelee laajasti leik-
kiä aikuisten maailmassa osana kulttuuria ja ihmisyyttä klassikkoteoksessaan Leikkivä ihminen 
–yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. Teoksen keskeinen käsite on homo ludens, 
leikkivä ihminen. Huizinga löytää leikkiä ja leikkisyyttä lähes kaikesta inhimillisestä, vaikka ne 
ovat usein muodossa, jota ei ensisilmäyksellä tunnisteta leikiksi –leikkiä on Huizingan mukaan 
niin uskonnollisissa rituaaleissa kuin oikeussaleissakin. (Huizinga 1967.)

4.1.2 KEHO JA HAVAINTO 
Kehon muotoa etsimässä– havainnointi Yrjönkadun uimahallissa ja nuken muodonanto. Suo-
malaiset naiset elävät tilastollisesti useita vuosia miehiä pitempään. Nukke edustaa suomalaisen 
vanhustenhoidon todennäköisintä asiakasta, kantasuomalaista iäkästä naista (Väyrynen 2014, 6).  
Sekä tämän todennäköisyyden että oman mielikuvani johdattamana teen nuken, jonka sukupuoli 
on tulkittavissa naiseksi. Omassa kokemuspiirissäni vanhat ihmiset ovat pääasiassa olleet naisia. 

h 
Kuva 5. 
Luonnos iäkkään naisen 
piirteistä. Ote luonnos-
kirjastani. 

g 
Kuva 6. 
Luonnoksia uimahallissa 
näkemieni iäkkäiden 
naisten piirteistä. 
Luonnoskirjan sivu.
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Tuskin on olemassa mitään täydellistä vanhan naisen arkki-
tyyppiä, jonka mukaan nukkevanhuksen voisi tehdä. Vartalo-
tyyppejä on monia niin nuorissa kuin vanhoissakin ikäluokissa. 
Ikääntyneitä yhdistäviä piirteitä ja ominaisuuksia kuitenkin 
löytyy. Tilastot ja esimerkiksi vaateteollisuuden käyttämä Nais-
ten vaatetuksen mittataulukko N-2001 tarjoavat numerotietoa 
– mittoja kaikesta kuviteltavasta – mutta niiden antama kuva 
on tekninen ja ohut. Elämyksellisempää, sävykkäämpää ja sy-
vempää tietoa saa tarkkailemalla ihmisiä itse. 

Vanhoja naisia on helppo nähdä monissa paikoissa –  kau-
poissa, raitiovaunuissa, kahviloissa, pankin jonossa. Julkisella 
paikalla ihmisillä on kuitenkin vartalonsa peittona vaatteet. 
Varsinkin keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten pukeutu-
minen on yleensä väljää (Iltanen 2007, 54). Väljyys ja peittä-
vyys häivyttävät yksilöllisiä eroja ihmisten välillä, ja kehoon 
muotoutuneet ajan merkit on vaikeampi erottaa puettuna. 

Havainnoin ikääntyneitä naisia toistuvasti Yrjönkadun ui-
mahallissa, jossa uimapuvun käyttö on vapaaehtoista. Ui-
mahallissa en voi valokuvata tai luonnostella, mutta painan 
näkemäni mieleeni ja teen muistiinpanoja heti uimahallista 
poistuttuani. 

Paljaissa naisvartaloissa näkyy elämän koko kirjo. Luisevia ja 
lihavia, lihaksikkaita ja hentoja, sileäihoisia nuoria aikuisia ja 
kurttuisia kahdeksankymppisiä. Yrjönkadun naisten vuorolla 
näkee sellaisiakin naisvartaloita, joita ei kokemukseni mukaan 
uimahallien sekavuoroilla juuri kohtaa. Monilla on molem-
mat rinnat, joillakin yksi tai ei yhtään. Päiväsaikaan tuntuu 
korostuvan toisaalta raskaana olevien, toisaalta iäkkäiden 
naisten osuus.

Uimahallissa käyvät iäkkäät naiset ovat vielä varsin toimintaky-
kyisiä, pystyväthän he liikkumaan  kodin ulkopuolella itsenäi-
sesti ja käymään liikuntaharrastuksessa. Ajan merkit ovat kui-

j 
Kuva  7. 
Tein vanhusnukkea varten 
kolmiulotteisen hahmomallin 
pienoiskokoossa muovailuvahasta

f 
Kuva  8.
Kaavan piirtämistä 
nuken kankaista sisä-
rakennetta varten.  
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tenkin vääjäämättömät. Iän tuoma lihaskato ja sydämen toiminnan heikentyminen näkyy monilla 
raajojen tasapaksuutena – reidet ovat ohuet, pakarat vähäiset, nivelet paksut, nilkkoihin ja pohkei-
siin on kertynyt nestettä. Käsien nivelet nousevat esiin suurina ja muhkuraisina. Silkinohut iho on 
rypyssä ja näyttää hienojakoiselta pitsiltä, alta kuultaa sinertävä verisuonisto. Siellä täällä näkyy mak-
saläikkiä ja tummia mustelmia. Vanhan naisen ryhti on kumara, lähes jokaisella hoikallakin vatsa 
pullottaa pyöreänä. Kylkiluut erottuvat selvästi, samoin nikamat kaarelle taipuneesta selkärangasta. 
Rinnat riippuvat matalalla. Hiukset ovat hennot ja ohuet, useimmilla harmaat. Uimahallissa näen 
ne laittamattomina, märkinäkin – sellaisina, kuin ne ovat myös naisella, jolla omat voimat tai taidot 
eivät enää riitä laittautumiseen tai se ei tunnu tärkeältä.
 
Luonnostelen uimahallissa näkemiäni hahmoja ja kehon muotoja muistinvaraisesti uimahalli-
käyntien jälkeen (kuvat 5 ja 6, s.25). Pysyttelen yksinkertaisissa viivapiirroksissa. Useiden toistojen 
jälkeen tavoittelemani ihmishahmo alkaa vähitellen tarkentua. Muoto on viivassa, kaksiulottei-
sena, mutta olen tekemässä kolmiulotteista esinettä. Ajatus nuken muodosta saa kolmiulotteisen 
hahmon pienoiskoossa. Muotoilen vanhuksen muovailuvahasta (kuva 7). Muovailemalla työstän 
ja tunnustelen ajatuksiani ikääntyneestä kehosta korostamalla  ja häivyttämällä piirteitä. Samalla 
valmistan työkalun seuraavaa työvaihetta, täysikokoisen nuken tekemistä varten. Pystyn otta-
maan muovailuvahahahmosta mittoja, jotka ihmiskokoon skaalattuna auttavat kankaisen nuken 
kaavoituksessa (kuva 8). Kun ompelen nuken kankaasta, kolmiulotteinen on muutettava kaksi-
ulotteiseksi. Asettelen muovailuvahahahmon päälle kaavapaperia siten, että saan summittaiset 
kaavat kankaan leikkaamista varten. 

4.1.3 MATERIAALIT JA RAKENNE
Vanhan naisen tuntu. Paino ja keveys samaan aikaan. Rypyt ja sileys. Ohuen ohut iho. Materiaali-
valintojani on ohjannut muistikuva siitä, miltä omien, nyt jo edesmenneiden isoäitieni iho näytti 
ja ennen kaikkea tuntui. Molemmille oli varsinkin vuodepotilaana tärkeää kosketus – halaukset, 
kädestä pitäminen, tukan kampaaminen ja käsien rasvaaminen. 

Nukke on tehty kankaasta ja täytetty – periaatteessa se tavanomaista suurempi mollamaija. Osa nu-
ken fyysisistä ominaisuuksista on harkinnan tulosta, osa sattuman kautta syntyneitä tai valmistus-
tekniikasta johtuvia. Tein monia valintoja henkilökohtaisten muistojeni ja kokemusteni pohjalta.
 
Sisus – hiekka. Ihminen on painava. Jotta nukke olisi ihmisen kaltainen, halusin siitäkin paina-
van. Eloton  massa  on vaikeampaa käsitellä kuin elollinen, joten arvioin nuken sopivaksi painoksi 
noin puolet siitä, mitä vastaavan kokoinen ihminen painaisi. Jotta nuken käsittely ei olisi osallis-
tujille fyysisesti ylivoimaista, nuken oli kuitenkin oltava melko pienikokoinen. 

Listasin painavia aineita, joilla pidin mahdollisena täyttää nukke. Täyteaineiden tuli olla helpos-
ti hankittavissa ja edullisia. Näitä olivat muun muassa riisi, jauhot ja herneet. Ne olivat kaikki 
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sittenkin liian kevyitä –  nukke pitäisi täyttää niillä ääriään 
myöten, jotta painoa tulisi riittävästi.  Ratkaisu löytyi rauta-
kaupasta. Hiekkalaatikoissa käytetty  hiekka, kauppanimel-
tään  leikkihiekka, on selvästi tiheämpää kuin vesi tai ihminen. 
Sitä käyttämällä nukkeen jää tilaa myös muotoa ja pehmeyttä 
antaville täytteille kuten vanulle. 

Hiekka ei ole pelkästään käytännöllinen valinta, vaan se myös 
antaa nukelle lisää merkityksiä. Leikkihiekalla luodaan myös ta-
vanomaisessa käytössään puitteita leikille. Toisaalta ajan rajalli-
suudesta muistuttavissa tiimalaseissa on  usein täytteenä hiekkaa. 
Kristillisessä traditiossa hiekkaa käytetään hautajaisseremoniassa 
vainajan siunaamisessa (Kirkkokäsikirja 2001, 157). Hiekkaan 
liittyy mielikuvia kuolevaisuudesta ja elämän loppupäästä. 

 ”Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen
 tuleman.” (1. Moos. 3:19)

Muovipullot luurankona. Hiekan sisältämistä aineksista pie-
nimmät ovat niin hienojakoisia, että niiden pitäminen om-
mellun säiliön sisällä olisi lähes mahdotonta. Vaikka saumat 
olisivat teipatut, pöly saattaa päästä kankaan läpi. Siksi laitoin 
hiekan muovisiin juomapulloihin. Samalla pullot toimivat 
luurankona, eivätkä raajat pääse taittumaan muualta kuin 
nivelten kohdalta (kuva 9). Nukke ei mielestäni saa helposti 
joutua ihmiselle luonnottomiin asentoihin. 

Juomapullojen mitat määrittävät nuken raajojen vähimmäis-
pituudet – sääri ei voi olla lyhyempi kuin yksi 1,5 litran juo-
mapullo, eikä kyynervarsi lyhyempi kuin yksi puolen litran 
juomapullo. Juomapullojen pituudet ja ympärysmitat ovat 
lähellä noin 160-senttisen, hoikan ihmisen raajojen mittoja. 

Vartalotyyppi B, ”normaali lantio”, on yli 64-vuotiailla yleisin 
vartalotyyppi 24 prosentin osuudella. Tukeudun nuken mit-
tojen määrittelyssä yli 64-vuotiaiden vaatetuksen mittataulu-
kon kokoon B34E. Sen kokoinen 160 senttimetriä pitkä ih-
minen painaa taulukon mukaan 48 kg. (Naisten vaatetuksen 
mittataulukko N-2001, 7, 52.)

h 
Kuva  9. 
Luonnos nuken 
muovipulloihin 
perustuvasta 
tukirakenteesta, 
hahmosta ja 
ryhdistä. Ote luon-
noskirjastani. 
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Ihon tuntu.  Materiaalien taktiiliset eli käsinkosketeltavat ominaisuudet vaikuttavat esineiden aikaan-
saamiin elämyksiin  niiden ulkonäköä enemmän (Georgiev & Nagai 2011, 4231). Kun kyseessä on 
esine, jota ei ole tarkoitus vain katsella vaan myös käyttää ja koskettaa, niin taktiiliset eli ominaisuu-
det ovat mielestäni ratkaisevat nuken pintamateriaalin valinnassa. Taktiilinen kokemus tai mielikuva 
– miltä jokin tuntuu – on vaikea muuttaa sanoiksi, ja sanalliset kuvailut jäävät usein puolitiehen (Son-
neveld & Schifferstein, 2008). Kiertelin kangaskaupoissa kosketellen kankaita, silitellen niitä. 

Sopivat sileys, liukkaus, pehmeys ja rauha tuntuivat parhaiten ohuessa vuorisilkissä. Sen kuultavasta oh-
kaisuudesta paistaisivat läpi pitsiset suonet ja se tuntuisi koskettaessa suloiselta. Nuken on kestettävä lii-
kuttelua ja leikkimistä, ja silkki sopii siihenkin – sen lujuusominaisuudet ovat riittävät, kun sen alla on 
tukevampi kangas, joka pitää rakenteen koossa.  Löytämäni vuorisilkki oli valkoista, joten se oli värjättävä 
ihmismäisen vaikutelman luomiseksi. 

Kankaan värjäys. Omissa muistoissani ja mielikuvissani kahvinjuominen on erottamaton osa 
mummoutta – vanhana naisena olemista, ei niinkään isoäitiyttä. Molemmissa mummoloissani 
kahvihetki on ollut tärkeä päivärutiini. Edesmennyt isoäitini himoitsi kahvia vielä sittenkin, kun 
hän ei enää pystynyt syömään. Liitän sosiaalisen kahvinjuonnin, kahvittelun, erityisesti mieliku-
vaan tyypillisestä ikäihmisestä, vaikka sitä tekevätkin kaiken ikäiset. 

Suomalaiset iästä riippumatta juovat kahvia eniten maailmassa (Koivisto 2012, 17). Paitsi että 
suomalaista työpäivää rytmittävät kahvitauot, kahvihetki on  myös osa monien suomalaisten van-
hain- ja hoitokotien säännöllistä päivärytmiä. Se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen (Koivisto 2012, 20). 

g 
Kuva 10.
Teellä värjätty 
silkki. Märkä 
kangas oli elävän ja 
nahkamaisen nä-
köinen, lihallinen-
kin. Kuivuessaan 
siitä tuli kalvakka 
ja kellastuneen 
näköinen. Koin 
muutoksen vertaus-
kuvana ihmiskehon 
ikääntymisestä.
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Kahvitahra valkoisessa pöytäliinassa ei ole väriltään kaukana vaaleasta ihosta. Halusin värjätä nu-
ken ihoksi tulevan valkoisen silkkikankaan kahvilla siihen liittyvien merkitysten vuoksi. Toivoin 
siitä jäävän kankaaseen kahvin tuoksun, joka voisi herättää mielikuvia ruusukupin ja korvapuus-
tin ääressä vietetyistä hetkistä. Tiesin kokemuksesta teen olevan värjäysominaisuuksiltaan kahvia 
parempi ja värin samankaltainen kuin kahvilla värjätessä, joten pidin sitäkin kelpo vaihtoehtona. 
Saavathan vieraat kahvipöydissä yleensä teetä, jos kahvi ei kelpaa (Koivisto 2012, 19). 

Tein koevärjäyksen kahdella tilkulla silkkikangasta. Liotin toista pikakahvijauheesta tehdyssä 
kahvissa, toista mustassa teessä. Märkänä molemmissa tuntui voimakkaana värjäysaineen tuoksu, 
mutta kuivana molemmat olivat lähes tuoksuttomia. Se oli pettymys. Teessä värjätty tilkku oli 
säilyttänyt silkkisen tunnun, mutta kahvilla värjätty tilkku oli karheampi ja jäykempi kuin värjää-
mätön tai teellä värjätty tilkku – se oli menettänyt juuri sen pehmeyden ja sileyden, jonka vuoksi 
olin valinnut  nuken pintamateriaaliksi silkin. Värjäsin siis vuorisilkin teellä (kuva 10, s. 29). Pin-
nan tuntu oli mielestäni tärkeämpää kuin väriaineen symboliikka, joka jäisi vain tekijän tietoon. 

Ajan kudelma suonien verkostossa. Ikääntyvän ihmisen iho ohenee, joten verisuonet erottuvat 
paremmin ihon läpi. Verisuonet haurastuvat, joten monella iäkkäällä on mustelmia. Ne paranevat 
hitaasti. Ajan mittaan  enemmistölle kehittyy suonikohjuja. Yhdistin verisuoniston ajatukseen 
mummoloiden pitsiverhoista. Valitsin pitsiä, jonka pintarakenne tuntuu ohuen kankaan läpi 
luoden pintaan kolmiulotteisuutta – verisuonia ja ryppyjä (kuva 11). Maalasin valkoisen pitsin 
sinivioletiksi, että se erottuisi suonimaisesti silkin läpi. 

h 
Kuva  11. 
Suunnitelma 
nuken kerroksista. 
Idea ohuemman 
kankaan läpi suo-
nimaisesti kuulta-
vasta pitsistä syntyi 
uimahallissa. Ote 
luonnoskirjastani. 

k
Kuva 12. 
Kokeilen 
silkkistä tilkkua 
silmäluomeksi 
lasisilmästä ja 
polymeerimassasta 
tehdyn silmämu-
nan päälle. 
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Silmät. Silmät ovat paitsi kliseisesti sielun peili, myös esineen sielu. Ihminen kokee helposti ant-
ropomorfiseksi, ihmishahmoiseksi,  lähes minkä tahansa esineen, josta on tulkittavissa kaksi sil-
mää, ja sellaisiin esineisiin liittyy positiivisia tunteita (DiSalvo & Gemperle, 2003). Elotonkin 
katse voi tuntua katseelta. Uskon silmien olevan merkittävässä roolissa siinä, miten nukke koe-
taan ja miten elolliselta se tuntuu.

Puntaroin erilaisia vaihtoehtoja silmien tekemiseksi: ne voisivat olla kirjaillut, mikä liittäisi nuk-
keen mielikuvia käsityöperinteestä. Ne voisivat olla maalatut, jolloin niihin saisi tehtyä yksityis-
kohtia ja sävykkyyttä. Maalaamisessa tai kirjailussa ei kuitenkaan ole sellaista syvyyttä, jota kai-
paan. Molemmat olisivat jollain tavalla mollamaijamaisia. 

Niillä nukeilla, joiden katseen elävyydestä olen vaikuttunut, 
on useimmiten ollut lasisilmät. Lasi on kuultavaa ja kirkasta. 
Vanhusnuken silmiksi valitsin siniset lasisilmät, joiden ympä-
rille tein polymeerimassasta silmämunat. Ompelin pullottavi-
en silmämunien päälle silmäluomet samasta silkistä, jota nu-
ken iho muutenkin on (kuva 12). Silmäluomia pystyy jonkin 
verran avaamaan ja sulkemaan, mikä muuttaa nuken ilmettä. 
Täysin kiinni silkkisiä silmäluomia ei saa. 

Silkinhienot hiukset. Hiusten tärkein ominaisuus oli silitet-
tävyys, ulkonäkö oli tärkeysjärjestyksessä vasta taktiilisten 
ominaisuuksien jälkeen. Hiukset ovat kehräämätöntä silkkiä. 
Pitkät ja pehmeät silkkikuidut eivät kestä juurikaan rasitusta. 

4.1.4 IDENTITEETTI – KUKA SIITÄ TULI?
Terveydentila. Kronologisella iällä tarkoitetaan varsinaisia 
ikävuosia. Biologisella iällä tarkoitetaan ikääntymisen fyysisiä 
merkkejä; terveydentilaa ja kehon ominaisuuksia. Sosiaali-
nen ikä viittaa asemaan yhteisössä, muiden ja yksilön omaan 
tulkintaan iästä ja käsityksiin siihen asemaan sopivista ja so-
pivista asioista. Sosiaaliseen ikään kuuluvat myös sukupolvi-
kokemukset. Kronologiseen ja biologiseen ikään on vaikeam-
pi vaikuttaa, mutta sosiaalista ikää on mahdollista muokata 
kumpaan tahansa suuntaan ikäteoilla – toimimalla tai pukeu-
tumalla tietyllä tavalla. (Iltanen 2006, 10.) 

Nuken kronologinen ikä on vain kuukausia, mutta se jäljitte-
lee korkean iän tuntomerkkejä niin biologisesti kuin sosiaali-
sestikin. Olen pyrkinyt tekemään nuken, jossa ikääntymisen ja 

i 
Kuva  13. 
Nukke alasti, ilman 
vaatteita, koruja 
tai silmälaseja.
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raihnaistumisen fyysiset piirteet ovat niin näkyvästi esitetyt, että ne dominoivat koko olemusta 
– yhdellä silmäyksellä on selvää, että kyseessä on heikkovoimainen vanhus (kuva 13, s. 31). Muis-
tisairaus on vienyt puhekyvyn. Reuma on käyristänyt nivelet ja tehnyt liikkumisesta kivulloista ja 
vaivalloista, jalat toimivat liian huonosti jotta niillä voisi enää kävellä. Sydämen vajaatoiminnan 
vuoksi kehoon kertyy nestettä, joten varsinkin jalat turpoavat. Uskon sairauden ja ikääntymisen 
merkkien perustelevan nuken hoidon tarpeen lähes kenelle tahansa. Sen ei kuulu näyttää siltä, 
että se voisi pärjätä yksinkin, vaan sen tarkoitus on herättää hoivavietti. 

Siviilisääty. Kuvittelen nuken leskeksi – puolison menettäminen kasvattaa riskiä toimintakyvyn 
heikkenemiselle, mikä puolestaan lisää laitoshoidon tarpeen todennäköisyyttä (STM 2013, 26). 
Mahdollinen omaishoitajakin on usein puoliso, joten nimenomaan leski on riippuvaisempi las-
tensa avusta verrattuna parisuhteessa elävään. 

Nimi ja ikä. Tuntuu pahalta kutsua nukkea pelkästään nukeksi ja käyttää siitä pronominia ”se”. 
Niiden viikkojen aikana kun se on ollut jokseenkin ihmishahmoisena asunnossani, olen jo tottu-
nut sen mykkään läsnäoloon ja lasisilmien karsastavaan tuijotukseen.  Vaikka se on nukke, pelkkä 
esine – eloton kappale kangasta, hiekkaa ja vanua – minusta tuntuu, että sillä on oltava nimi. 

Päätän sen iän olevan 83 vuotta, sillä se oli ympärivuorokautisen vanhustenhoidon asiakkaan kes-
ki-ikä vuoden 2013 tilastoissa (Väyrynen 2014, 6). Sen kuvitteellinen syntymävuosi on siis 1932. 

Nimeän nuken Auneksi. Aune ei ole koskaan ollut aivan suosituimpien nimien kärjessä, mutta 
se annettiin kuitenkin 1920-1939 nimeksi 13 875 lapselle, mikä tekee siitä melko yleisen nimen. 
Saman ajanjakson yleisimmän nimen – Annikki – sai 43750 tyttöä. (VRK 2015.)

4.1.5 NUKENVAATTEET
Vaateostoksilla. Ei ole olemassa neutraalia pukeutumista, vaan mikä tahansa vaatetus tai vaate-
tuksen puute viestii jotain kantajastaan. Siksi myöskään nukke, vaikka sen on esine, ei voi olla 
alasti ilman hyvää syytä. Alaston nukke saattaa esimerkiksi herättää mielikuvan laiminlyönnistä 
tai johdattaa ajatukset pumpattaviin barbaroihin. 

Koska Aune esittää iäkästä naista, sen pukemisessa on syytä ottaa huomioon iän ja sukupuolen 
asettamat sosiaaliset odotukset, jotta se olisi uskottava siinä roolissa, johon olen sen suunnitellut. 
Vaatetus on yhteisöllisesti rakennettu kulttuurituote, jolla rakennetaan sosiaalista ikää. Iäkkään 
naisen pukeutumisessa ei pidetä sopivana esimerkiksi liikaa muodikkuutta, paljastavuutta tai ko-
risteellisuutta. (Iltanen 2007, 98, 83.) 
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jj Kuva  14. Länsisaksalainen neuletakki.
j Kuva  15. T-paita. Valmistaja Järvi-Silkki.
f Kuva  16. Keltaiset puuvillahousut.

hh Kuva  17. Kotimainen 1960-luvun mekko.
h Kuva  18. Kukallinen 1980-luvun paita. 

k Kuva  19. Kotitakki. Niskassa lukee ”Liisa”. 
g Kuva  20. Yöpuku. Valmistaja Silo. 
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Vaatteiden valitseminen oli osa nuken persoonan luomista sa-
malla tavalla kuin puvustus on osa roolihahmon luomista näytel-
mässä. Aluksi kuvittelin, että olisi mahdollista pukea nukke niin 
vähäeleisesti, että se sulautuisi mihin tahansa kotiin ja mukautuisi 
osallistujan mielikuvaan omaisestaan. Pian tajusin, että se ei ole 
mahdollista – onhan minimalismi tyylivalinta siinä missä kukka-
kuositkin. 

Vaikka tämän tutkimuksen teemana ei varsinaisesti ole liikun-
tarajoitteisen ihmisen auttamisen harjoittelu, päätin että Au-
nen vaatteiden on myös syytä olla puettavat ja riisuttavat. Nii-
tä on mahdollista vaihtaa tilanteen mukaan. Osallistuja pääsee 
peilaamaan omia käsityksiään niin ikään, säätilaan kuin kul-
loiseenkin tilaisuuteen sopivasta pukeutumisesta tarjoamieni 
vaihtoehtojen puitteissa ja tekemään valintoja. 

Valta jota en halua käyttää. Helpoksi kuvittelemani tehtävä 
onkin monimutkainen. Vaatteiden valitseminen toiselle on 
vaikeaa, vaikka olen itse se, joka luo ja määrittelee sen ”toisen”. 
En pysty ajattelemaan  pelkästään nuken vaatteiden valintaa, 
vaan mietin myös, että saatan tulevaisuudessa olla tekemässä 
vastaavia valintoja jonkun omaiseni puolesta. Pohdin, olisiko 
vaatteiden valitseminen toiselle helpompaa, jos minulla olisi 
lapsia – olisin tottuneempi ottamaan vastuuta toisesta ihmi-
sestä ja tekemään päätöksiä toisen puolesta. 

Arvot –  kotimaisia laatuvaatteita. Rakennan valitsemillani 
vaatteilla Aunen kuvitteellista elämäntarinaa. Kuvittelen pula-
ajan kokeneen, säästäväisen naisen, joka on pyrkinyt ostamaan 
laadukkaita vaatteita, mielellään kotimaisia, eikä ole vuosikym-
menten saatossa heittänyt mitään pois.  Siksi valitsen Aunelle 
pääasiassa vanhoja vaatteita, 1960-luvulta alkaen. Uusimmat 
valitsemani vaatteet ovat todennäköisesti 1990-luvulla valmis-
tettuja. Vaatteet ovat olevinaan peräisin ajalta, kun Aune vielä 
oli aktiivinen (kuvat 14-22). Viime vuosina Aune ei toiminta-
kyvyltään heikentyneenä ole enää välittänyt käydä vaateostok-
silla kuin pakon edessä. ”Onhan sitä kaikenlaista rättiä kaapit 
täyteen. Mitä sitä uutta enää ostaisi, tällainen vanha ihminen”, 
kuvittelen Aunen sanovan. Miksi ostaa uutta, kun vanhatkin 
vaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia, ehjiä ja siistejä. hh Kuva  21. Trenssi. Valmistaja Teini-Tuote.

h Kuva  22. Kukkamekko 90-luvulta. 
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Tyyli. Aunen vaatteiden tyylissä sekoittuvat muistoni kahden 
edesmenneen isoäitini pukeutumisesta ja havaintoni niiden 
vanhojen naisten vaatteista, joita kohtaan kaupungilla. Mi-
nulla on mielessäni kuva ”mummovaatteista”. Mielikuvani 
vastaa pitkälti Sonja Iltasen ikääntyvien naisten pukeutumista 
käsittelevässä väitöskirjatutkimuksessa esille nousseita käsi-
tyksiä ”mummonmekosta”, jota tutkimukseen osallistuneet 
keski-ikäiset naiset ja vaatesuunnittelijat kuvailevat muun mu-
assa väljäksi, suoraksi tai A-linjaiseksi mekoksi, jossa on suuri, 
voimakasvärinen kuviointi. Sellaiseen eräät Iltasen haastatte-
lemat naiset arvioivat tulevansa puetuiksi siinä vaiheessa, kun 
he eivät enää pysty pukeutumaan itse. (2007, 118-119.) 

Haluan vaatteiden olevan elämäniloisia, esittäväthän ne jään-
teitä aktiiviselta ajalta. Kuvittelen Aunen myös naiselliseksi, 
hieman koreilevaksikin pukeutujaksi. Valitsen kesävuoden-
ajalle tyypillisiä värejä ja kuoseja – punaisen ja keltaisen sävyjä 
ja kukkakuoseja. Aunen puvusto on mekkopainotteinen. 

Hapuileva käytännöllisyys. Pyrin valitsemaan vaatteita, jotka 
on helppo pukea ja riisua. Oma kokemukseni  liikuntakyvyt-
tömän ihmisen pukemisesta on kuitenkin erittäin vähäistä, 
joten osa valinnoistani osoittautui käytännössä huonoiksi. 
Esimerkiksi lähes nilkkapituisen mekon pukeminen Aunelle 
on vaativaa. En myöskään osannut vaatteita valitessani ottaa 
huomioon nuken liikuteltavuutta –  väljyydet ja helmat vai-
kuttavat siihen, millaisen otteen siitä saa. Materiaalien liuk-
kaus tai luistamattomuus ovat myös tärkeässä roolissa siinä, 
kuinka helppoa tai vaikeaa nukkea on liikuttaa tai toisaalta 
saada pysymään paikallaan halutussa asennossa (kuva 23). 

Miten nämä valinnat tukevat luotaamisen tavoitteita? Vaatevalintoja tehdessäni eläydyn moneen eri rooliin sa-
manaikaisesti. Ajattelen vanhaa ihmistä itseään – hänellä saattaa olla monenlaisia toiveita pukeutumisensa suhteen, 
vaikka hänen kykynsä kertoa niistä saattaa olla vähäinen. Ajattelen pukemisessa avustavaa omaista, jolla on valta 
päättää, mitä kaupasta ostetaan tai vaatekaapista otetaan käyttöön. Missä määrin omainen toimii oman makunsa 
tai etunsa mukaisesti ja minkä verran hänen pitäisi kyetä arvaamaan vaatteiden käyttäjän toiveet? Jos vaatteiden 
käyttäjän maku ja pukemisen tai vaatteiden huoltamisen helppous ovat ristiriidassa, onko omaisen hyväksyttävää 
laittaa etusijalle vähällä vaivalla pääseminen? Ajattelen tulevaisuuden itseäni, joka saattaa olla asemassa, jossa on 
huolehdittava omien vanhempien, isosisarusten tai muiden omaisten hyvinvoinnista. 

h 
Kuva 23. 
Puuvillaisen, 
luistamattoman ko-
titakin pukeminen 
Aunelle on vaikeaa, 
vaikka vaate auke-
aa edestä. Aunea 
on hankalaa nostaa 
niin, että helman 
saisi sen alle.
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4.1.6 NUKEN TOIMINNOT
Käyttöominaisuudet. Nukke on nukke, ei ihminen tai robot-
ti. Sillä on materiaaliset, taktiiliset, visuaaliset ja toiminnalliset 
ominaisuutensa. Määrittelemättömältä osalta sen olemus täy-
dentyy nuken käyttäjän eli leikkijän mielikuvituksessa.

Anatomia. Aune on mahdollista laittaa erilaisiin asentoihin, 
pukea ja riisua (kuva 24). Sen nivelet taipuvat verrattain ih-
mismäisesti, vain keskivartalo on taipumaton ja liikkumaton. 
Myöskään pää ei käänny. Silmäluomia voi avata ja sulkea sor-
min jonkin verran, mutta täysin kiinni sen silmät eivät mene. 
Tukka kestää silittämisen, mutta ei kampaamista. On kuiten-
kin monia toiminnallisia ominaisuuksia, jotka Aunelta yksin-
kertaisena nukkena puuttuvat. Sitä ei voi syöttää eikä juottaa, 
eikä se myöskään ulosta tai virtsaa. Vaikka nukke saattaisi 
olla kuvitteellisen toimintakykynsä vuoksi vaippapotilas, sil-
le ei ole puettu myöskään niitä. Mikään osa Aunessa ei liiku 
itsestään. Se ei puhu tai naura. Se ei kestä vettä eikä rasvaa, 
joten sitä ei voi kylvettää tai viedä sateeseen eikä sille voi le-
vittää kosteusvoidetta. Sillä ei ole varpaan- tai sormenkynsiä. 
Jäsenistä puuttuu jäykkyys, joten nukke ei pysy ilman tukea 
istumassa, eivätkä tavarat pysy sen käsissä. 

Olisi täysin mahdollista tehdä nukke, jota syötetään ja juotetaan 
ja jolle vaihdetaan vaippoja – sellaisia on valmistettu vauvanuk-
keina kaupallisesti vuosikymmenten ajan. Pitkälti fyysisiin toi-
mintoihin perustuu myös aiemmin mainitsemani ”Baby Think 
It Over”-vauvasimulaatio.  En kuitenkaan halua näitä ominai-
suuksia Auneen –  riskinä olisi, että Aune koettaisiin lähinnä 
vuodepotilaan fyysisen hoitamisen harjoitusnukeksi. Liika 
konkretia sulkee ovia monilta ”mitä jos”-pohdinnoilta. 

Mitä enemmän nukessa on toimintoja ja ominaisuuksia, sitä 
vähemmän jää tilaa mielikuvitukselle ja leikille. Mikäli nukke 
on liian yksityiskohtaisen ja realistisen näköinen, uskon ole-
van vaikea kuvitella se eri henkilön näköiseksi. Mikäli sitä on 
syötettävä ja vaihdettava kuiviin, on vaikeampi leikkiä että se 
olisikin hieman parempikuntoinen vanhus, joka selviytyy niis-
tä toimenpiteistä itse. 

h
Kuva 24.
Aunen liikkuvuus 
mahdollistaa 
sen pukemisen ja 
riisumisen. 
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Vuorovaikutus. Vuorovaikutus Aunen kanssa jää osallistujan mielikuvituksen varaan. Toimiva 
keinotekoinen vuorovaikutus olisi erittäin vaikea toteuttaa – se vaatisi kehittynyttä tekoälyä ja 
teknologiaa. Aunen hoitaminen ei ole siinä mielessä palkitsevaa, että siltä ei saa minkäänlaista 
palautetta. Se tekee vain niitä asioita, joita osallistuja laittaa tai kuvittelee sen tekemään. On siis 
paljon kiinni osallistujan mielikuvituksesta ja kyvystä leikkiä, kuinka mielekäs luotausjakso on. 

Niin sanakirjamääritelmän kuin tutkimustraditionkin mukaan leikki liitetään erityisesti lapsuu-
teen (Riihelä 2004, 3). Leikkiä on pyritty määrittelemään esimerkiksi lapsen kehityskausien mu-
kaan. Erään tällaisen teorian mukaan lapsen on katsottu siirtyvän leikeissään alkeellisemmasta 
kehittyneempään eli mielikuvitusleikeistä sääntöleikkeihin (Piaget 1972). Toisaalta nykyisen 
käsityksen mukaan mielikuvitusleikit ovat luovuuden ja uuden keksimisen perusta ja jatkuvat 
nuoruusvuosiin asti (Riihelä 2004, 4). Kumman tahansa teorian mukaan tavanomainen aikuinen 
on jo vieraantunut mielikuvitusleikeistä, joten Aunen kommunikoimattomuus on suuri haaste. 
Huonokuntoinenkin vuodepotilas pystyy vuorovaikuttamaan monella tavalla, vaikka ei olisi pu-
hekykyinen. Hymy, katse ja vähäinenkin kädenpuristus ilmaisevat jo paljon. 

4.1.7 NUKEN KOKEILEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Nuken omakohtainen kokeileminen on sekä merkittävä osa ns. herkistymistä että käytännöllinen 
osa luotainpaketin valmistamista.  Luotaimen osien koekäyttäminen ennakkoon on tärkeää, sillä 
tutkimuksen osallistujien kohtaamien vastoinkäymisten tulee olla relevantteja tutkittavan asian 
kannalta, ei puutteellisesta kalustosta johtuvia. Vastoinkäymisiä tai haasteita tulee vääjäämättä aina-
kin painavan nuken ja pyörätuolin käsittelystä, vaikka kaikki olisi teknisesti kunnossa. Osallistujan 
huomion ei pidä harhautua epäolennaisuuksiin. Minun on ainakin suurin piirtein tiedettävä, mitä 
vaadin tutkimuksen osallistujilta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siksi minun on kokeilemalla var-
mistettava, että pystyn käsittelemään nukkea ja että kehtaan itse liikkua nuken kanssa.

Harjoittelen nuken käsittelyä sovittamalla sille kaikki sen vaatteet ja nostelemalla sitä sohvalta 
pyörätuoliin, pyörätuolista tuolille ja tuolilta sohvalle. Totean, että voimani riittävät juuri ja juuri 
nuken käsittelyyn, mutta en voisi käyttää samanlaisia otteita ihmiseen. Ihmistä sattuisi.  

Vien nuken ulos kävelylle (kuva 25, s. 39). Pyörätuoli ei mahdu kokonaisena eteiseen, koska ken-
käteline on liian  lähellä ovea. Niinpä minun on retuutettava nukke koko asunnon halki aina rap-
pukäytävään saakka. Viime metreillä voimani ovat lopussa, eivätkä otteeni enää ole kovin kunni-
oittavat. Haen nuken päähän huivin, sillä nuken päästä irtoaa tukkaa kovin helposti, ja valkoiset 
silkkihöytyvät tarttuvat vaatteisiini kissankarvojen lailla. 

Kotitaloni hissi on pyörätuolille liian pieni niin leveys- kuin pituussuunnassakin. Sen käyttämi-
nen on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin pyörätuolin siirtäminen nukkeineen kuusi kerrosta 
kierreportaissa. Saan pyörätuolin mahdutettua hissiin puolipystyyn asentoon, jossa renkaat ovat 



38 produktio

nojallaan veräjää vasten. Jos pyörätuolissa istuisi ihminen, en voisi tehdä näin. Ulos päästäkseen 
on ylitettävä kaksi porrasta. Saan apua naapurilta, joka sattuu kohdalle. Ehkä olisin pärjännyt 
yksinkin, mutta en ole asiasta varma. 

Ulkona alkaa ensimmäinen alamäki. Toispuoleinen jalkatuki on mitoitettu pitkäjalkaisemmalle 
potilaalle, joten se ei tue. Niinpä nukke luisuu liukkaalla kangasistuimella nopeasti huonoon 
asentoon, ja jo ensimmäisen kymmenen metrin aikana jalkaterät ovat hankautuneet vasten as-
falttia ja toinen kenkä on irronnut jalasta.  Sidon nuken jalat huivilla jalkatukeen. Siitä ei ole 
juuri apua. Joudun korjaamaan nuken asentoa muutaman kymmenen metrin välein. Kaipaan liu-
kumista estävää pintaa istuimeen sekä jonkinlaista turvavyötä, joka auttaisi nukkea pysymään 
tuolissaan. Yritän onnistumatta tukea nuken asentoa kaikella, mitä minulla on mukana. Etuku-
marassa asennossa silmälasit pyrkivät putoamaan. Nappikorvakorut eivät pysy paikallaan, kun 
kohennan nuken asentoa, joten laitan ne käsilaukkuun talteen. 

Vastaantulijoiden reaktiot vaihtelevat välttelystä hämmennykseen. Jotkut hymyilevät. Monen kas-
voilla on minulle julkisella paikalla tehdyistä taideprojekteista tuttu ilme, joka syntyy kun ihminen 
ei kehtaa katsoa suoraan, vaikka on utelias. Ensimmäinen kommentti tulee noin neljäkymmentä-
vuotiaalta lenkkeilevältä naiselta: ”Huh, melkein pelästyin!” En ehdi kysyä perusteluita, kun nainen 
on jo juossut pois. Hakaniemen torin raitiovaunupysäkillä ihmiset välttävät ottamasta minuun kon-
taktia noin kaksitoistavuotiasta poikaa lukuunottamatta, vaikka odotan pysäkillä monta vuoroväliä. 
Poika tulee lähemmäs katsomaan ja sanoo: ”Mitä helv... onko se oikea?” Kysyn, miltä se näyttää. 
”Nukelta”, sanoo poika. Kerron, että se on osa tutkimusta. Poika lähtee. 

Palaan kotiin raitiovaunulla. Raitiovaunuun nouseminen ja siitä poistuminen sujuvat ongelmitta. 
Tien ylitys ei niinkään, vaan töksäytän pyörätuolin yllättäen jalkakäytävän reunakiviin sellaisel-
la voimalla, että silmälasit putoavat nuken päästä ajoradalle. Ohikulkeva pariskunta pysähtyy tar-
joamaan apua ja jalkakäytävälle päästyäni juttelemme hyvän tovin. Nainen kertoo olleensa vasta 
kaksikymppinen isänsä saadessa aivohalvauksen – hän on kokenut läheisen muuttumisen yllättäen 
hoivattavaksi. Nainen muistelee järkyttävää kokemusta ja sitä, että fyysisten hoitotaitojen opettelun 
lisäksi oli yllättävän vaikeaa saada tietoa erilaisista tuista ja etuuksista, jotka halvauksen saaneelle 
kuuluvat. Miehellä on iäkäs äiti, ja mies harkitsee osallistuvansa tutkimukseen.

Tunkeudun pyörätuolin ja nuken kanssa hissiin. Kotona teen eteiseen tilaa niin, että pystyn työn-
tämään pyörätuolin sisälle asuntoon. Myöhemmin huomaan, että pystyn irrottamaan pyörätuo-
lista jalkatuet, jolloin se mahtuu paremmin hissiin. 

Huomaan olevani niin paatunut, että minua ei hävetä yhtään näyttäytyä julkisella paikalla nu-
ken kanssa –  onhan kyseessä oma projektini ja teokseni. Tilanne olisi varmasti eri, jos nukke 
olisi jonkun toisen tekemä. Pohdin, onko nuken kävelyttämisellä julkisilla paikoilla merkitystä 
itsessään. Se herättää ohikulkijoissa ajatuksia, mutta millaisia? En tiedä, suuntautuvatko ohikul-



39produktio

kijoiden mietteet pintapuolisesti ison nuken tai sen ulkoiluttajan outouteen vai pystyykö nukke 
herättämään heissä pohdiskeluja esimerkiksi ikääntymisestä ja raihnaudesta. Kohtaamiset kadul-
la ovat ohikiitävän lyhyitä, enkä saa ihmisiin kontaktia. 

Havaitsen nukkea ulkoiluttaessani monia puutteita, jotka ovat luonteeltaan käytännöllisiä: pyö-
rätuoli on liian liukas, hiukset irtoilevat ja korvarut tipahtelevat. Pystyn korjaamaan ne ennen 
kuin vien nuken ensimmäiselle vierailulle. Kokeileminen auttaa minua myös huomaamaan asioi-
ta, jotka on laitettava nuken käyttöohjeeseen, jonka osallistujat saavat. 

Nuken kokeileminen on pyörätuolin vuoksi myös esteettömyystesti. Huomaan asunnossani es-
teitä, joita en ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Keksin tahtomattanikin mahdollisia tilanteita, jois-

h
Kuva 25.
Aunen koeulkoilu 
suuntautui 
Torkkelinmäeltä 
Hakaniemeen. 
Noin kilometrin 
matka jalkakäytä-
vää pitkin osoitti 
monia käytännön 
ongelmia.  
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sa asunnon esteettömyys olisi tarpeen – kokeilu saa mielikuvitukseni laukkaamaan ja synnyttää 
epämiellyttäviä ajatuksia ja pelkoja. Pohdin, millaisin muutoksin asuntoni olisi esteettömämpi ja 
joudun toteamaan, että pääasiassa ne muutokset eivät ole minun tehtävissäni. 

4.2 MUOTOILULUOTAIMEN MUUT OSAT 
 

4.2. LUOTAINAINEISTON VISUAALINEN ILME
Muotoiluluotaimille on ominaista, että ne sisältävät paljon visuaalisia viestejä, jotka heijastavat suunnittelijan 
tai suunnitteluryhmän omia ajatuksia ja arvauksia. (Mattelmäki 2006b, 88.) Huomioimalla kohderyhmä 
luotaimen visuaalisuudessa se myös tehdään osallistujalle houkuttelevaksi, mikä on tärkeää osallistujien mo-
tivoimiseksi.  Visuaalisuudella johdatetaan osallistuja haluttuun tunnelmaan. (Mattelmäki 2006a, 147.)

Ikääntyviä vanhempiaan hoitavat selvästi enemmän tyttäret kuin pojat (Kirsi 2004, 93). Myös 
nuket kuuluvat länsimaisessa kultuurissa tyypillisesti enemmän tyttöjen kuin poikien maailmaan. 
Siksi oletin enemmistön tutkimukseni osallistujista olevan naisia, ja otin sen huomioon luotai-
men visuaalisissa ratkaisuissa. Kokonaisuus on tyttömäinen.

Luotaimen estetiikka rakentuu kiiltokuvien ympärille. Nykyään kiiltokuvat alkavat olla harvinainen 
harrastus, mutta ne ovat olleet osa monien tyttöjen lapsuutta vuosikymmenten ajan (Holm 1998, 8). 
Koska luotaimessa käsitellään aikuisen lapsen suhdetta vanhempaansa, halusin kiiltokuvien estetiikalla 
johdatella osallistujat myös löytämään muistoja lapsuudestaan, ajasta, jolloin suhde vanhempaan on 
useimmilla ollut tiiviimpi kuin koskaan myöhemmin. Kiiltokuvat, joissa jotkin suositut kuva-aiheet 
ovat säilyneet suhteellisen muuttumattomina vuosikymmenten ajan (Holm 1998, 20), vihjaavat myös 
ikääntyvän vanhemman lapsuuteen – ja lapsuuteen palaa myös monen muistisairaan mieli. 

”kiiltokuva kiiltopintainen, tav. ääriviivoista leikattu värikuva (joita vars. lapset keräävät). 
Kuv. Korea kuin kiiltokuva. Kiiltokuva [= epätodellisen ihannoiva kuvaus] lääkärin ammatista.”
(MOT Kielitoimiston sanakirja 2012.)

Kiiltokuva on paljon viljelty kielikuva sille, kun jokin esitetään kaunistellusti ja ihanteellisesti. 
Yksi Aunen vierailun tarkoituksista on myös kurkistaa kiiltokuvan taakse ja tuoda käsitykseen 
omaisen ikääntymisestä konkretiaa ja fyysisyyttä. 

Vihkojen värimaailma on lempeän pastellinen, kuten kiiltokuvien maailma ja monet tytöille 
suunnatut tavarat. Kirjoitin tehtävät vihkoihin käsin luodakseni niihin sellaisten ystävien kesken 
täytettyjen muisto- ja värssykirjojen tunnelmaa, joiden koristelemiseen kiiltokuvia muun muassa 
on käytetty. Käsinkirjoitus myös vähentää tehtävien lomakemaisuutta. Vihkon koko on pieni, 
jotta sitä on helppo kuljettaa mukana esimerkiksi Aunen käsilaukussa. Oman kokemukseni mu-
kaan pienten sivujen täyttäminen saattaa myös tuntua suuria helpommalta. 
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g
Kuva 26. 
Useasta 
kiiltokuva-arkista 
koottu kollaasi oli 
luotainpaketissa 
tarra-arkkina.

Tavoitteenani oli 
kokonaisuus, jossa 
on paljon teemoja 
ja toimintoja, jotta 
jokaiselle osallistu-
jalle löytyisi jotain 
samaistuttavaa. 
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4.2.2 LUOTAINPAKETIN SISÄLTÖ  
Tässä työssä käyttämäni muotoiluluotain koostuu ihmisen kokoisesta nukesta tarvikkeineen sekä 
itsedokumentointi- ja kysymyspaketista. Dokumentointitarvikkeet mahtuvat käsilaukkuun. Kä-
silaukussa on myös kirje, jossa annetaan ohjeet nukkevierailua varten. 

Nukke
Nukke on noin 155 cm pitkä ja painaa 35 kiloa. Luotaimessa sitä kutsutaan Auneksi.

Nuken tarvikkeet 
•	 kokoon taittuva, kevytrakenteinen pyörätuoli
•	 hihna turvavyöksi pyörätuoliin
•	 käsilaukku
•	 valmiiksi täytetty dosetti
•	 pieni matkakassi
•	 kengät
•	 silmälasit
•	 rannekello
•	 pieni valikoima koruja
•	 housut
•	 päällystakki
•	 kaksi huivia

•	 kotitakki
•	 t-paita
•	 aluspaita
•	 yöasu
•	 neuletakki
•	 fleecehuopa
•	 ruskea kukkamekko
•	 harmaa-vaaleanpunainen mekko
•	 hajuvesipullo
•	 vaihtoalusvaatteet
•	 kevyt trenssitakki

Nukke on varusteltu tarvikkeilla, jotka riittäisivät muutaman päivän matkan ajaksi. Niissä on 
varauduttu eri tilanteisiin: kotona oleiluun, yöpymiseen, erilaisiin säätiloihin kesävuodenajan 
puitteissa ja niin arkiseen kuin juhlavaankin ajanviettoon. Osallistujalla on vapaus valita, minkä 
tarvikkeiden ja vaatteiden käyttö tuntuu hänestä tarpeelliselta ja sopivalta. 

Sellaisia tarvikkeita, joita tavanomaisella matkalaisella todennäköisesti olisi, mutta joiden käyttö 
ei nuken valmistusmateriaalien vuoksi nukelle sovi, ei ole myöskään mukana. Tällaisia ovat esi-
merkiksi kampa sekä kosmetiikka hajuvettä lukuunottamatta. Mukana ei ole myöskään pyyhettä, 
sillä nukke ei kestä vettä, eikä osallistujien oleteta huolehtivan nukkevieraan peseytymisestä. 

Itsedokumentointipaketti koostuu pienestä kirjasesta, jota täytetään toisesta suunnasta päivä-
kirjana, toisesta suunnasta se sisältää kysymyksiä ja tilaa pohdiskelulle (kuvat 27 ja 28). Doku-
mentoinnin ja pohdiskelun tueksi luotaimeen kuuluu kiiltokuvateemainen tarra-arkki (kuva 26, 
s.41), kuulakärkikynä sekä puuvärikynät. Lisäksi mukana on digikamera nukkevierailun doku-
mentoimista varten. Vihkosessa on sekä monivalintakysymyksiä että avoimia, sanallisia ja kuval-
lisia tehtäviä, jotka auttavat osallistujaa muistamaan haastattelutilanteessa, mitä hän on luotaus-
jakson aikana ajatellut. 
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4.2.3TEHTÄVÄKIRJAN KYSYMYKSET 
Kun oma vanhempi vanhenee, kuinka vaikealta tuntuu
•	 ajan löytäminen läsnäololle ja hoivalle
•	 roolien vaihtuminen/ muuttuminen
•	 sairauden kohtaaminen
•	 nostaminen, pukeminen, avustaminen
•	 omaisen mahdollinen puhekyvyn häviäminen
•	 seuran pitäminen ja läsnäolo
•	 valintojen tekeminen toisen puolesta
•	 kunnon heikkenemisen lopullisuus
•	 maantieteellinen etäisyys
•	 kuoleman läheisyys
•	 oma avuttomuus

Kysymyksiin vastataan värittämällä vaihtoehdon kohdalla oleva pallo oman mielipiteen mukai-
sesti: vihreä – tuskin ongelma. Keltainen – mietityttää. Punainen – varmasti vaikeaa (kuva 29). 
Kysymyssivua seuraa aukeama vapaalle sanalle, jossa on mahdollisuus avata valintojaan monisa-
naisemmin.

Sanat + kuvat: Oma paikka. 
Millaiseksi kuvittelet tulevan roolisi vanhempasi hoidossa? Voit käyttää vastaamiseen tarra-
arkkia ja/tai itse valitsemiasi kuvia.

j
Kuva 27. 
Luotainpakettiin 
kuuluva päiväkir-
ja- ja tehtävävihko, 
etukansi.

hh
Kuva 28. 
Henkilökohtaisen 
tunnun luomiseksi 
luotaintehtävät on 
kirjoitettu käsin.

h
Kuva 29. 
Luotaintehtävä. 
Kysymyksiin vasta-
taan värittämällä 
ympyrä kysymyksen 
edessä vihreällä, 
keltaisella tai 
punaisella.
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Sanat + kuvat: Äitini/isäni on nyt... Pelkään hänen muuttuvan...

Valmistautuminen  (Vihreä – kyllä. Keltainen – ehkä/vähän. Punainen – Ei) 
•	 Olen keskustellut tulevaisuuden hoitotoiveista vanhempani kanssa
•	 Olen keskustellut vanhempani hoidosta sisarusteni kanssa
•	 Vanhempani koti on esteetön
•	 Oma kotini on esteetön
•	 Tiedän, mistä saan apua ja tukea vanhemmalleni
•	 Tiedän, mistä saan apua ja tukea itselleni
•	 Olen keskustellut iän tuomista muutoksista vanhempani kanssa
•	 Voisin kuvitella toimivani omaishoitajana
•	 Välttelen ikääntymisestä puhumista ja sen ajattelemista
•	 Olen keskustellut vanhempani kanssa kuolemasta

Aunen kanssa.
Millaisia ajatuksia ja tunteita nukkevierailu herätti?

4.2.4 ITSEDOKUMENTOINTI
Olennainen osa muotoiluluotainta on käyttäjän itsedokumentointi erilaisin menetelmin. Siten 
muotoilija pääsee ikään kuin olemaan läsnä ja havainnoimaan laajaa kirjoa erilaisia tilanteita 
–  näkemään kokemuksen käyttäjän silmin olematta paikalla vaikuttamassa tilanteeseen. Tässä 
auttavat sekä sanallinen että kuvallinen materiaali. (Mattelmäki 2006a, 40.) Tässä luotaimessa 
itsedokumentointia varten on vihko, kuvamateriaalia ja kyniä sekä digikamera. 

Omien kokemusten tallentaminen ja jakaminen on sosiaalisen median myötä arkipäiväistynyt. 
Samalla voidaan olettaa käyttäjien kynnyksen dokumentoida toimintaansa ja kokemuksiaan luo-
tauksessa madaltununeen. Käyttäjistä ei siis luultavasti tunnu oudolta, että heitä pyydetään otta-
maan kuvia jokapäiväisistä tilanteista. 

Älypuhelimet ja kännykkäkamerat ovat jo niin yleisiä, että todennäköisesti kaikilla osallistujilla 
on sellaiset. Lisäksi monilla on oma digikamera. Pidän kuitenkin tärkeänä tarjota kaikille käyt-
töön samat välineet. Osallistujan on helppo rajata, minkä aineiston hän antaan minun käyttööni, 
vaikka muutakin aineistoa olisi. En luotaimen ohjeissa puuttunut sosiaalisen median käyttöön 
mitenkään, en rohkaissut enkä rajoittanut. Oli osallistujien itsensä päätettävissä, haluavatko he 
jakaa kokemuksen muiden ihmisten kanssa – tapahtui se sitten virtuaalisesti tai kasvokkain. 
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4.2.5 SAATEKIRJE
Aunella on käsilaukussaan kirje osallistujalle. Sen tarkoituksena on paitsi antaa osallistujalle käy-
tännöllisiä ohjeita nuken käsittelystä ja luotainpaketin sisällöstä, myös johdatella osallistuja oike-
aan tunnelmaan ja rohkaista leikkiin. Ehdotan osallistujalle monia asioita, mutta pyrin olemaan 
määrittelemättä liian tarkasti, mitä Aunen kanssa kuuluisi tai pitäisi tehdä. 
 

Tervetuloa osallistumaan aikuisten nukkeleikkiin!

Vaikka nukke on nukke, toivon että ainakin osaksi päivää antaisit mielikuvitukselle vallan ja 
leikkisit, että se on ihan oikea vanhus, joka on vierailulla luonasi. Tekisit hänelle pedin, lait-
taisit illalla nukkumaan ja aamulla nostaisit sängystä, ettei koko päivää tarvitse olla maate. 
Kenties juttelisit sille, antaisit telkkarista tulla Emmerdalen tai muuta hömppää, vaihtaisit 
vaatteet, veisit ehkä ulos kävelylle tai ajelulle, auttaisit hetkeksi vessanpöntölle. Pitäisit kädestä, 
silittäisit tukkaa.  

Aune ei pysty vastaamaan sinulle, mutta kuuntelee kyllä. Hän toivoo, että laulaisit sen laulun, 
josta pidit lapsena. Hän tykkää istua autossa ja katsella ihmisiä sillä aikaa kun käyt kaupassa. 
Hän haluaa nätin huivin kaulaan tai päähän, kun lähdette ulos. Aune ei haluaisi olla taakka, 
mutta ei voi tilanteelleen mitään, ja hän arvostaa kaikkea vaivaa jonka näet. 

Aunella on mukana kamera, jotta hänelle jäisi muistoja siitä mitä teette yhdessä –  Aunen 
oma lähimuisti on jo kovin epäluotettava. Ota siis kuvia siitä, mitä Aunella on päällä, missä 
käytte, vaikkapa mitä telkkarista tulee – mahdollisuuksia on paljon ja muistikortilla on tilaa. 
Kameran lisäksi Aunella on päiväkirja, johon ainakin päivän merkittävimmät tapahtumat 
olisi hyvä kirjata. Myös toisten perheenjäsenten ja luonasi käyneiden vieraiden merkinnät ovat 
tervetulleita. 

Päiväkirjan viimeisillä sivuilla on sinulle muutamia tehtäviä ja kysymyksiä. Ne käsittelevät 
erityisesti tuntemuksiasi oman vanhempasi/ vanhempiesi ikääntymisestä. 

Asioita, joita Aune ei siedä, on vähän, mutta ne ovat tärkeitä:
1)Tukkaa ei saa kammata
2)Sade ja muu kastelu eivät sovi hänelle

Mikäli Aunen kanssa ilmenee ongelmia, voit soittaa. 
Kiitos ajastasi!
Salla Seppälä



5. Luotaaminen
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5.1 OSALLISTUJAT
Muotoiluluotainten yhteydessä puhutaan usein käyttäjistä. Tässä tutkimuksessa ei ole tuotetta 
tai palvelua, jota tutkimuksen osallistujat kokeilisivat tai kehittäisivät, joten käyttäjästä tulee vää-
rä mielikuva. Pelkästään ihmisistä puhuminen on puolestaan liian yleisluontoista. Tutkimuksen 
osallistujat ovat myöhemmässä tekstissä pääasiassa ”osallistujia”.

5.1.1 KOHDERYHMÄ 
Etsin tutkimukseen osallistujia, joiden vanhemmat tai vanhempi asuu toistaiseksi itsenäisesti, 
mutta mahdollinen laitoshoito ei tunnu kovin kaukaiselta mahdollisuudelta. Pyrin löytämään 
osallistujia, joilla on ainakin yksi yli 70-vuotias vanhempi, sillä laitoshoitoon joutumisen toden-
näköisyys on seuraavan vuosikymmenen aikana jo merkittävä ja kasvaa vuosi vuodelta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan 75 vuotta täyttäneistä 8,7 prosenttia oli vanhainko-
dissa tai tehostetun palveluasumisen piirissä,  85 vuotta täyttäneistä jo 19,3 prosenttia. (Väyry-
nen & Kuronen 2014, 5.) En rajannut osallistujien vanhemman tai vanhempien yläikärajaa enkä 
osallistujien ikää, sillä en usko niiden olevan merkityksellisiä. Tarkasti rajattua samanikäisyyttä 
tärkeämpänä pidän elämäntilannetta. 

5.1.2 OSALLISTUJIEN LÖYTÄMISEN VAIKEUS
Vaatimuksena avoimuus, palkkiona elämys. Itsenäisessä pienen budjetin projektissa osallistujia 
ei voi houkutella arvokkailla palkkioilla. On siis löydettävä aiheesta kiinnostuneita, hyväntahtoi-
sia ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan aikaansa ja päästämään muotoilijan henkilökohtaisten 
kokemustensa, tuntemustensa ja ajatustensa äärelle. Vastineeksi muotoilija voi tarjota elämyksen 
ja mahdollisesti herättää osallistujassa uusia ajatuksia, mutta ei ole takeita siitä, että ne ovat miel-
lyttäviä. 

Menetelmänä muotoiluluotain on osallistujalle vaativa, sillä kysymykset ovat tyypillisesti luon-
teeltaan henkilökohtaisia ja haastavat pohtimaan omia kokemuksia ja arvoja, joskus jopa ky-
seenalaistavat ne. Henkilökohtaisuus on luotaamisen vahvuus ja heikkous. Muotoiluluotaimilla 
voidaan parhaimmillaan päästä hyvinkin lähelle osallistujaa ja havaita sellaista, mikä ei muilla 
menetelmillä onnistu. Se kuitenkin edellyttää osallistujalta omistautumista ja avoimuutta.

Kohderyhmän järjestäytymättömyys. Haasteena oli löytää ja motivoida osallistujia muotoilutut-
kimukseen, jonka tuloksena ei sellaisenaan synny tuotetta tai palvelua, jonka tulevia käyttäjiä 
osallistujat olisivat tai josta he itse hyötyisivät. Kohderyhmä on laaja ja hajanainen, joten ilmei-
siä yhteistyökumppaneita ei ollut esimerkiksi järjestö- ja yhdistyskentällä. On monia yhdistyksiä 
esimerkiksi vanhuksille ja omaishoitajille, mutta pyrin tutkimaan sellaisten ihmisten ajatuksia ja 
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tuntemuksia, joille nämä asiat ovat vasta tu-
lossa ajankohtaisiksi. ”Ikääntyvien vanhem-
pien aikuiset lapset” eivät ole järjestäytyneet.   

Sopiva etäisyys. Omia tuttaviani en voinut 
pyytää osallistumaan, sillä en pystyisi tarkas-
telemaan tutuilta saatavaa tutkimusaineistoa 
riittävän ennakkoluulottomasti. Tutuilla 
osallistujilla olisi myös ennakko-oletuksia 
minusta, mikä vaikuttaisi siihen, kuinka he 
suhtautuvat luotaamiseen. Lisäksi henkilö-
kohtaisista asioista voi olla helpompi puhua 
tuntemattoman kuin tutun kanssa. Oli siis 
saatava yhteys tuntemattomiin karkeasti arvi-
oiden keski-ikäisiin ihmisiin.  

Aikuisten nukkeleikki
Jokainen meistä vanhenee. Ja ennen kuin vanhe-
nemme itse, vanhempamme vanhenevat. Lapset 
harjoittelevat aikuisuutta leikkimällä perhettä 
ja hoitamalla vauvanukkeja, mutta vanhuksen 
hoitamiseen emme tavallisesti valmistaudu mi-
tenkään. 

Etsin osallistujia muotoilututkimukseen, jonka 
teemana on lähiomaisen ikääntyminen ja hoi-
va. Tutkimusjakson ajaksi osallistujakotiin tulee 
vierailulle nukkevanhus, joka vaatii jonkin verran 
huolenpitoa. Teen taiteen maisterin opinnäytettä 
Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulussa, pääaineenani Teollinen muotoilu. 

Osallistu leikkiin! 
Olet etsimäni henkilö, jos 
• sinulla on ainakin yksi yli 70-vuotias vanhempi, joka (ainakin toistaiseksi) elää itsenäisesti
• olet valmis ottamaan kotiisi muotoiluluotaimen pariksi päiväksi ja osallistumaan haastatteluun
• et (liikaa) kaihda vaikeiden ja henkilökohtaisten asioiden pohtimista ja niistä keskustelemista

Yhteydenotot:
Salla Seppälä
salla.seppala@aalto.fi tai FB-viesti tai 040 866 8217

Osallistujien etsiminen ja motivoiminen on kaksivaiheista. Minun oli ensin saatava omat tutta-
vani vakuuttumaan tutkimuksen mielekkyydestä, jotta he puolestaan suosittelisivat siihen osallis-
tumista ihmisille, joita en tunne. Samalla valta osallistujien valitsemisesta siirtyi suurelta osin pois 
minun käsistäni – muut tekivät arvion siitä, kuka olisi soveltuva ja kiinnostunut, siltä pohjalta 
millainen käsitys heille on tutkimuksesta ja sen vaatimuksista syntynyt. 

Hyödynsin henkilökohtaisia verkostojani ja etsin osallistujia ensin sosiaalisen median ja sitten 
kontaktihenkilöiden kautta. Julkaisin ilmoituksen Facebook-seinälläni (kuva 30). Ilmoitus sai 
”tykkäyksiä” ja sitä jaettiin, mutta ainuttakaan yhteydenottoa se ei tuottanut. 

Eräs tuttavani arvioi tuntevansa ihmisen, joka olisi tutkimukseni kohderyhmää ja olevan ”sitä 
tyyppiä”, ja hän antoi tämän yhteystiedot. Luovuin alkuperäisestä toiveesta, että kaikki osallistu-
jat olisivat pääkaupunkiseudulta. Henkilökohtainen lähestyminen viestillä tuotti hedelmää, ja 
sain ensimmäisen osallistujan. 

Sosiaalisen median vahvuus ja heikkous. Ensimmäisen osallistujan saatuani laitoin uuden julki-
sen ilmoituksen Facebookiin. Kerroin, että tuttavani on antanut minulle sopivaksi katsomansa 
osallistujan yhteystiedot ja kehotin muitakin toimimaan samoin. Rohkaisevan esimerkin avulla 
sain neljä yhteydenottoa lisää. Kerroin kiinnostuneille lisätietoja ja keskustelimme aikatauluista. 
Nukkevierailun ajankohta vahvistettiin yhden kiinnostuneen kanssa. Kahdelle muulle ehdotin 

h
Kuva 30.
Ilmoitus osallistuji-
en löytämiseksi.
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eri vaihtoehtoja osallistumisen ajankohdaksi, mutta molempien kanssa osallistuminen jäi vahvis-
tamattomaksi. Yhteen kiinnostuneeseen olin yhteydessä hänen tyttärensä kautta. 

Kun palasin asiaan vahvistamattomien osallistujien kanssa, molemmat peruivat osallistumisensa 
ajanpuutteeseen vedoten. Kun tarjosin ajankohtaa tyttären kautta kiinnostuksensa ilmaisseelle, kävi 
ilmi että henkilö oli sairastunut, eikä pystynyt osallistumaan. Olin pyrkinyt löytämään kuusi osallis-
tujaa ja tavoittanut viisi, mutta kolme peruikin osallistumisensa. Tarvitsin kipeästi uusia osallistujia, 
mutta uskoin, että sosiaalisen median kautta olin saanut ne kontaktit, jotka ovat saatavissa. 

Luotettavat kontaktihenkilöt avainasemassa. Oikea kontaktihenkilö saattaa riittää varmista-
maan sopivan osallistujan (Mattelmäki 2006b, 86). Osallistujien löytäminen ja sitouttaminen 
sosiaalisen median kautta onnistui vain osittain. On vaikeaa tehdä ilmoitus, joka on sekä hou-
kutteleva että helppotajuinen ja antaa riittävät tiedot. Sen lisäksi vain virtuaalimaailmassa tava-
tulle tuntemattomalle muotoilijalle on helppo sanoa ei. Henkilökohtaisemmilla yhteydenotoilla 
kontaktoidut ihmiset sitoutuvat paremmin. Sisareni soitti ystävälleen ja ehdotti tutkimukseen 
osallistumista. Hän suostui ja vaikutti jopa innostuneelta. Isäni soitti tuttavalleen, jonka arvioi 
olevan olevan ”sitä tyyppiä”, ja nukkevierailu saikin tältä innostuneen vastaanoton.

En tuntenut osallistujia henkilökohtaisesti, mutta heille muodostui minusta ja tutkimuksesta 
ennakkokäsitys sen mukaan, kenen kautta heihin on oltu yhteydessä. Ennakkokäsitysten synty-
misen lisäksi osallistujien etsiminen henkilökohtaisten verkostojen kautta todennäköisesti rajaa 
mahdolliset osallistujat samankaltaiseen sosiaaliseen ympäristöön, yhteiskunnalliseen asemaan ja 
arvomaailmaan, missä itsekin elän.

5.1.3 MILLAINEN IHMINEN ON  ”SITÄ TYYPPIÄ”?
Ihmisen kokoisen nuken tapauksessa lisähaasteen osallistujien löytämiselle tekee hankkeen kum-
mallisuus. Nukkea mukanaan kuljettava aikuinen on normien vastainen – nukkejen katsotaan 
yleisesti kuuluvan lapsuuteen, eikä aikuisen ole sosiaalisesti hyväksyttyä leikkiä. Nukke on huo-
miotaherättävän kokoinen, eikä sitä voi kodin ulkopuolella käsitellä vaivihkaisesti.  Osallistuja 
joutuu altistamaan itsensä muiden huomiolle ja kritiikille ilman mahdollisuutta selittää lähes-
kään kaikille, mistä on kyse. 

Useimmat ihmiset, joiden kanssa puhuin osallistujien etsimisestä, pohtivat ääneen kuka heidän 
tuntemansa on ”sitä tyyppiä”. He kuvailivat ”sitä tyyppiä” olevaa ihmistä muun muassa huumorin-
tajuiseksi, leikkimieliseksi, uteliaaksi ja kokeilunhaluiseksi. ”Sitä tyyppiä” olevaa ihmistä ei haittaa 
tehdä asioita, jotka ovat muiden mielestä outoja.  
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Koska luotaintutkimuksen osallistujamäärät ovat tyypillisesti pieniä ja yksittäisenkin ihmisen esille 
tuoma tarve tai mahdollisuus voi nousta merkittäväksi, ei ole yhdentekevää millaisia ihmisiä tutki-
mukseen osallistuu. Tutkimuksen tavoitteista riippuen ihmisten elämäntilanteen, iän tai muiden 
piirteiden samanlaisuus tai erilaisuus voi olla rekrytointiperuste. (Kujala & Kauppinen 2004) 
Minun on vaikea arvioida, kuinka osallistujien oleminen ”sitä tyyppiä” vaikuttaa luotainaineis-
toon. Voi olla, että kokeileva tapa tehdä asioita on heistä hyväksyttävämpi ja houkuttelevampi 
kuin jotain toista tyyppiä olevista. Asiat ja toimintatavat, jotka inspiroivat näitä osallistujia, saat-
taisivat olla toisenlaisista osallistujista vaivaannuttavia, luotaantyöntäviä tai turhia. 

5.1.4 KUKA LOPULTA OSALLISTUI?
Aune-nukke pääsi vierailemaan neljään kotitalouteen, jotka sijaitsevat eri kaupungeissa ja kunnis-
sa Etelä- ja Lounais-Suomessa. Osallistujia on viisi. Kaksi osallistujista asuu kerrostalossa, kaksi 
omakotitalossa ja yksi rivitalossa, mutta rivitaloasukas vietti lähes koko luotausjakson kesämökil-
lä. Luotaamisessa käsitellään henkilökohtaisia asioita, joten en käytä osallistujista heidän omia 
nimiään.

”Anni”
Anni on 27-vuotias vastavalmistunut opettaja, joka on hakeutumassa työelämään. Hän elää avo-
liitossa. Pariskunnalla ei ole lapsia. Annin isä on 83-vuotias, äiti huomattavasti isää nuorempi. 
Annilla on sisaruspuolia, joiden välit yhteiseen isään ovat etäiset. 

”Paula”
Paula on 42-vuotias ja työskentelee hoitoalalla. Hänellä on puoliso, joka työskentelee teknisellä 
alalla. Pariskunnalla on teini-ikäisiä lapsia. Paulalla on 70-vuotias äiti, miehen vanhempia ei mai-
nittu. Paula on äitinsä ainoa lapsi. 

”Tiina”
Tiina on 42-vuotias lääkäri, jolla on 68-vuotias äiti ja 77-vuotias isä. Hänen puolisonsa työsken-
telee rahoitusalalla. Pariskunnalla on kaksi alakouluikäistä lasta. Miehen vanhempia ei mainittu. 
Tiinalla on veli. 
 
”Helena ja Timo”
Helena ja Timo ovat 52-vuotias pariskunta, jossa vaimo on sairaanhoitaja ja mies poliisi. Paris-
kunnalla on kaksi aikuista lasta. Helenan isä on 82-vuotias, Timon äiti täyttää 80 vuotta lähiai-
koina. Molemmilla puolisoilla on yksi sisar. 



51luotaaminen

Osallistujat ovat eri paikkakunnilta ja eri ammateista, mutta kaikki ovat keskiluokkaisia ja koulu-
tettuja. Kaikki osallistujat myös elävät parisuhteessa. He ovat perusterveitä ja työssäkäyviä, mo-
nin mittarein hyväosaisia ihmisiä. Se ei voi olla vaikuttamatta siihen, millaisena he näkevät esi-
merkiksi oman roolinsa tai tulevaisuuden mahdollisuudet vanhempansa hoidon suhteen – heillä 
on eri tavalla valinnanvaraa kuin huono-osaisemmilla. 

Neljä osallistuvaa kotia on niin pieni joukko, että yleistyksiä ja niihin perustuvia johtopäätöksiä ei 
varsinaisesti ole mielekästä tehdä. Hoito- ja hoiva-alalla työskentelevien suuri edustus on kuitenkin 
silmäänpistävä. Kiinnostaako ikääntymisen ja hoivan teema lähinnä niitä, jotka kohtaavat sitä muuten-
kin työnsä puolesta, vai onko osallistumisen kynnys heille muuten matalampi? Tuntuuko pyörätuoli-
potilaan, vaikka nukenkin, hoitaminen liian vaikealta tehtävältä asiaan perehtymättömälle? 

5.2 LUOTAUSKOKEMUKSET   
Luotausjakson pituus vaihteli käytännön syistä eri kotitalouksien välillä kahdesta seitsemään 
vuorokauteen. Kaikki osallistujat suorittivat luotaimeen sisältyvät tehtävät huolellisesti ja aineis-
toa kertyi runsaasti. 

5.2.1 HAASTATTELUT 
Erona Gaverin inspiraatiokeskeisiin kulttuuriluotaimiin, monissa myöhemmissä luotaintyypeissä 
ja -projekteissa on otettu käyttöön henkilökohtainen haastattelu, jolla täydennetään ja syvenne-
tään ymmärrystä osallistujan maailmasta ja lisätään vuoropuhelua (Mattelmäki 2006b, 104). 

Mattelmäen mukaan tutkijan olisi tärkeää perehtyä luotainaineistoon jo ennen haastattelua, jotta 
haastattelutilanne sujuisi tehokkaasti ja haastattelu toimisi luotainaineiston syventämisessä (Mat-
telmäki 2006b, 105). Ensimmäinen vaihtoehto haastattelun toteuttamiseksi olisi tämän tavoit-
teen mukainen: käydä hakemassa Aune ja osallistujan tuottama aineisto, perehtyä aineistoon ja 
palata haastattelemaan muutamaa päivää myöhemmin. Etuna olisi mahdollisuus perehtyä aineis-
toon hyvin ja laatia syventäviä kysymyksiä sen pohjalta. 

Muutaman päivän etäisyys luotausjaksoon voisi olla sekä etu että haitta – nukkevierailun herät-
tämät ajatukset ehtisivät toisaalta kehittyä ja syventyä, toisaalta osa osallistujan mielikuvista ja 
muistoista ehtisi unohtua ja vastausten spontaanius saattaisi kärsiä. Haasteena olisi aikataulut-
taminen ja yhteisen ajankohdan löytäminen osallistujan kanssa. Osallistujien asuminen eri kau-
pungeissa kaukana toisistaan ja minusta tekisi erillisistä haastatteluista vaivalloisen vaihtoehdon. 
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Toinen vaihtoehto olisi haastatella osallistuja tai osallistujat samalla, kun haen Aunen pois. Tässä 
vaihtoehdossa osallistujan tuottamaa aineistoa olisi mahdollista vain silmäillä haastattelun aika-
na, joten syventäville kysymyksille sen pohjalta ei käytännössä olisi mahdollisuutta. Mattelmäki 
toteaa, että visuaalinen yhteenveto aineistosta voi auttaa sisäistämistä (2006b, 105). Luotainpa-
ketissa on  visuaalisia tehtäviä ja kysymyksiä, jotka ovat luonteeltaan kokoavia ja yhdellä silmäyk-
sellä hahmotettavia, joten katson että niistä on hyötyä haastattelutilanteessa myös ilman syven-
tymistä ja lukemista ennakkoon. Heti luotausjakson päätteeksi tehdyn haastattelun etuna olisi 
kokemusten ja mielikuvien tuoreus sekä haastattelun järjestämisen yksinkertaisuus. 

Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Haastattelin osallistujia luotainjakson päätteksi samalla, kun 
hain Aunen pois. Kukin haastattelu rakentui saman kysymysrungon ympärille ja kesti 30-45 mi-
nuuttia. Kahdessa haastattelussa haastattelin yhtä henkilöä, kahdessa haastattelussa oli pariskunta. 

Haastattelun runkona olivat seuraavat kysymykset:
•	 Millainen mielikuva tästä kokeilusta jäi?
•	 Millaista hyötyä tästä oli sinulle, vai oliko?
•	 Mitä koet oppineesi?
•	 Puhuitko kokeilusta vanhempasi/vanhempiesi kanssa?
•	 Onko sinulla sellainen olo, että näistä ikääntymisasioista pitäisi pystyä puhumaan? 
•	 Itse nukke – mitä hyvää, mitä huonoa?
•	 Miltä tuntui altistaa itsensä muiden kritiikille oudon esineen kanssa?
•	 Oliko ikääntymiskysymysten pohtiminen epämiellyttävää?
•	 Kerro lisää siitä, mitä olet tarkoittanut merkinnoillä tehtäväkirjassa

Kahdessa kotitaloudessa haastatteluun osallistui pariskunta, mutta vain toisessa niistä tulkitsen 
molemmat puolisot osallistujiksi.  Paulan puoliso jakoi nukkevierailukokemuksen ja osallistui 
Aunen hoivaamiseen, mutta jäi haastattelussa passiiviseksi, vaikka oli läsnä. Paula oli myös täyt-
tänyt vihkoa yksin, omista lähtökohdistaan ja pelkästään oman vanhempansa ikääntymisen nä-
kökulmasta. Helena ja Timo osallistuivat aidosti yhdessä, vaikka vaimo puhui enemmän. Mo-
lemmat puolisot olivat tehneet merkintöjä vihkoon ja puntaroivat kysymyksiä niin omansa kuin 
puolisonsakin vanhemman suhteen. Kumpikin oli hoitanut Aunea myös yksin. 

Yksin haastatelluista Anni asuu avoliitossa, mutta avopuoliso ei ollut nukkevierailun aikana ko-
tona eikä näin ollen osallistunut. Tiina on perheellinen, ja puoliso ja alakouluikäiset tyttäret osal-
listuivat Aunen hoitoon. Luotaintehtävät sekä haastatteluun osallistumisen hän kuitenkin koki 
henkilökohtaiseksi  – niin kuin olin itsekin ajatellut. 
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5.2.2 TEHTÄVÄKIRJAT 
Osallistujat täyttivät tehtäväkirjansa tarkasti ja 
huolellisesti (kuva 31). Poikkeuksen muodosti 
Paula, joka ei ollut huomannut, että vihkossa on 
päiväkirjan lisäksi tehtäväkirja ja täytti tehtävä-
kirjan pikaisesti haastattelutilanteen alussa. 

”Me ollaan kyl keskusteltu niistä, mutta en 
mä oo sinne vihkoon laittanut. Mutta ihan 
näitä siis samoja asioita on keskusteltu.” 
- Paula haastattelussa

Vaikka tehtävänannoissa rohkaistiin visuaali-
suuteen, osallistujat enimmäkseen kirjoittivat 
ajatuksiaan. Tarjoamaani kuvamateriaalia, kiil-
tokuviin perustuvaa tarra-arkkia, käytettiin vä-
hän. Anni käytti paljon kiiltokuvia, leimasimia 
ja tarroja, mutta ne olivat kaikki hänen omista 
varastoistaan (kuva 32).

Pidän mahdollisena, että laajempi ja monipuoli-
sempi kuva-aineisto olisi tarjonnut enemmän aja-
teltavaa ja samaistuttavaa ja siten saanut osallistujat 
käyttämään enemmän kuvia. Yhtä lailla on mah-
dollista, että kirjoittaminen oli osallistujille yksin-
kertaisesti tutumpi ja luontevampi tapa merkitä 
ajatuksiaan muistiin ja ilmaista itseään kuin kuvat. 
Anni, joka on aktiivinen kirjoittaja, kirjoitti ajatuk-
siaan paitsi vihkoon myös tietokoneella, koska piti 
sitä helpoimpana tilanteessa, jossa sanottavaa on 
paljon.

Monivalintakysymysten teemat olivat oman 
vanhemman ikääntyminen ja valmistautumi-
nen. Kysymyksiin vastattiin värittämällä ympyrä 
vihreällä, keltaisella tai punaisella. Sekä osallis-

hh
Kuva 31. 
Täytettyjä tehtävä-
vihkoja. 

h
Kuva 32. 
Anni käytti omia 
tarrojaan ja 
kiiltokuviaan  nuk-
kevierailun herättä-
mien tunteiden 
kuvailemiseen. 
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tuja että haastattelija saivat yhdellä silmäyksellä käsityksen siitä, millainen yleiskuva kummasta-
kin teemasta syntyy (kuva 33). Osallistujille punasävyisenä loistava aukeama vihjasi, että tiettyjä 
teemoja olisi syytä työstää joko itsekseen tai vanhemman kanssa. Haastattelijaa väritys puolestaan 
auttoi hyödyntämään luotainaineistoa tilanteessa, jossa ei ollut aikaa tutustua osallistujien tuotta-
maan aineistoon ennen haastattelua.
 

”Yks mun kaveri katto noita mun vastauksii ja oli sillee et eiks sul oo mikään helppoo, et sin ei 
tainnu yhtään vihreetä tulla. Kun ei me oo faijan kans puhuttu ja sillee huomas, et kun alko 
pohtii sitä, niin huomasin et pitäis vaan alkaa aktiivisesti ottamaan niitä asioita esille.”
- Anni haastattelussa

5.2.3 PÄIVÄKIRJA
Päiväkirjan pitäminen vaikutti olevan osallistujille helppoa. Kaikki pitivät tunnollisesti päiväkir-
jaa nukkevierailun tapahtumista, vaikka paljon ei olisi tapahtunutkaan. Muistikirjan pieni koko 
(9 cm x 14 cm) ei vaatinut tai toisaalta edes rohkaissut kirjoittamaan kovin pitkästi. Lyhimmil-
lään päiväkirjaan on kirjoitettu kolme sivua, pisimmillään 12, mutta vierailutkin olivat käytän-
nön syistä eri pituisia. 

h
Kuva 33. 
Värityksen ansiosta 
tehtävävihkon 
aukeamasta käy 
yhdellä silmäyk-
sellä ilmi, onko 
valmistautuminen 
hyvällä vai huonol-
la tolalla.  
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Kaksi päiväkirjoista on kirjoitettu Aunen näkökulmasta ensimmäisessä persoonassa, kaksi   on 
enimmäkseen passiivissa. Kaikissa päiväkirjoissa osallistuja on tapahtumien kuvailemisen lisäksi 
asettanut itsensä Aunen asemaan ja tehnyt tulkintoja muun muassa Aunen mieltymyksistä, olos-
ta, toimintakyvystä ja tunnetiloista. 

”Löysin kasan vanhoja naistenlehtiä. Näkyy se Ruotsin Prinssi menneen naimisiin. Komea oli 
hän ja Prinsessansa. Tykkään hömppäromantiikasta.” - Tiina Aunena

”Katselin televisiota, koska minusta ei ollut avuksi, yritin vaan pysytellä poissa tieltä.”  - Paula 
Aunena

”Aune ei juttele mitään, mutta tarkkailee kovasti ihmisiä ja ympäristöä. Kuulo taitaa olla mel-
ko hyvä? Joskus hän myös nyökkää vastaukseksi selkeisiin kysymyksiin. Se helpottaa hieman 
kommunikointia.” - Helena

”Ulkona Aune yllätti pummimalla tupakin. Niin sitä aina käy, että luulee, ettei mummot kos-
kaan. Tämä oli aika järkytys.” - Anni

5.2.4 VALOKUVAT
Saatekirjeessä pyysin osallistujia ottamaan valokuvia Aunen muistin tueksi siitä, mitä nukkevie-
railun aikana tapahtuu. ”Aunella on mukana kamera, jotta hänelle jäisi muistoja siitä mitä teette 
yhdessä”. Varsinaisia valokuvaustehtäviä en osallistujille antanut. Valokuvia otettiin vähimmillään 
13, enimmillään 42.  En  katsonut kuvia yhdessä osallistujien kanssa enkä kysynyt niistä, joten  
joudun arvaamaan, miksi mikäkin kuva on otettu. 

Yksi valokuvien tarkoituksesta oli saada tietoa siitä, mitä Aunen kanssa todella tehdään – jakse-
taanko sille vaihtaa vaatteita ja laittaa sille vuode, millaisia vaatteita osallistujat Aunelle valitsevat 
ja missä sen kanssa käydään. Kuvissa näkyy se laaja toiminnan kirjo, jota päiväkirjoissakin on 
kuvailtu. Niissä on monenlaista tekemistä sisällä ja ulkona: ateriointia, askartelua, kahvihetkiä, 
takkatulen ja television katselua, luonnonilmiöiden ihailua, lukemista ja toisten ihmisten seuraa. 

Kuvissa ei juuri näytetä vaikeuksia, vaikka niitäkin oli, vaan muistikorteilla on kokoelma hyviä 
hetkiä. Voi olla, että saatekirjeen kehotus on johdatellut osallistujat kuvaamaan erityisesti sitä, 
mitä he pitävät muistamisen arvoisena (kuvat 34-52, s.56-59). Vaikka valokuvat voidaan nähdä 
toiminnan dokumentaationa, ne ovat myös osallistujien tulkintoja vanhuudesta ja sosiaalista ikää 
rakentavista vanhuusteoista, nukesta ja sitä kautta kenties ihmisyydestäkin. 

Luotainpakettiin kuuluva kamera oli digikamera, joten osallistujilla oli mahdollisuus katsoa ot-
tamiaan kuvia ja halutessaan myös poistaa niitä. Ainakin yksi osallistujista mainitsi näin myös 
tehneensä. 
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jf
Kuva 34. 
Annin kissa viihtyi 
Aunen sylissä.

h
Kuva 35. 
Aune pääsi 
osallistumaan 
päivälliskutsuille.

f
Kuva 36. 
Anni askarteli 
Aunen kanssa 
puuhelmet.

lf
Kuva 37. 
Aune yllätti pum-
mimalla tupakan.

f
Kuva 38. 
Aune auttoi 
päivälliskutsujen 
valmistelussa.
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j
Kuva 39. 
Aune Paulan 
autossa matkalla 
kyläilemään.

f
Kuva 40. 
Aune ulkona. 
Aurinkolasit eivät 
ole Aunen omat. 

hh
Kuva 41. 
Moni osallistuja 
tarjosi Aunelle 
ajanvietteeksi 
lukemista.

h
Kuva 42. 
Aunella oli 
dosetissa ”aamu- ja 
iltalääkkeet” eli 
kovia karkkeja. 
Paula on ainoa, 
joka dokumentoi 
niiden antamisen. 
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i
Kuva 43. 
Aune lukee naisten-
lehtiä keinutuolissa 
Tiinan mökillä.

ii
Kuva 44. 
Aune Riippuma-
tossa. Myöskään 
nämä aurinkolasit 
eivät ole Aunen 
omat. 

g
Kuva 45. 
Tiina perheineen 
vei Aunen jyrkkää 
ja kapeaa polkua 
pitkin laiturille 
ihailemaan järveä.

m
Kuva 46. 
Aune lukee Aamu-
lehteä pihalla. 

mm
Kuva 47. 
Aune takkatulen 
ääressä.
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hh
Kuva 48. 
Helenan ja 
Timon poika 
suhtautuu Auneen 
huvittuneesti ja 
epäuskoisesti.

h
Kuva 49. 
Aune ja Helena 
kahvittelevat.

kk
Kuva 50. 
Aune on kylässä 
Helenan ja Timon 
tuttavien luona. 
Aune herättää 
paljon hupia.

k
Kuva 51. 
Helena on 
kaatanu Aunelle 
lasillisen makeaa 
marjalikööriä, jota  
Helena luonnehti 
haastattelussa 
”mummolikööriksi”,

g
Kuva 52. 
Aune ja Timo 
pelaavat pallolla.
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Luotainaineistoa voi jäsentää, ryhmitellä ja tulkita monin eri tavoin esimerkiksi tulkintateemoik-
si tai henkilökuvauksiksi. Yhtä oikeaa menetelmää ei ole, vaan jäsennys tulee tehdä aineiston eh-
doilla. Tyypillinen tapa lajitella luotainaineistoa on huomioiden ryhmittely. Aineistosta nousevia 
huomioita kirjataan ja ryhmitellään sisällöllisesti mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. (Mattelmäki 
2006b, 110-115.) Luotainaineisto on luonteeltaan tulkinnallista, yleisesti ja tässä tapauksessa. 
Siihen kuuluu vaikutelmia ja mielikuvia, herkistymistä ja ymmärtämystä, jota luotaamisen pro-
sessi tuottaa tekemisen ja sen reflektoimisen kautta tekijälleen ja osallistujille. Luotainaineistoksi 
voidaan tulkita paitsi osallistujilta luotaintehtävien, haastattelun ja valokuvien muodossa saatu 
aineisto, myös luotaamisen suunnittelun ja luotainpaketin toteuttamisen tuottama aineisto. (Lee 
2012a, 216.) Käsittelen omaa kokemustani ja käyttäjiltä saamaani aineistoa erillisinä. 

Osallistujilta saata luotainaineisto on suurelta osin sanallista: osallistujien päiväkirjat ja tehtävä-
kirjat sekä litteroidut haastattelut ovat kaikki tekstiä. Tehtäväkirjojen visuaaliset tehtävät toimi-
vat ennen kaikkea tukimateriaalina haastattelussa. Tekstin lisäksi on valokuvia. 

Aineisto soveltuu mielestäni tässä tapauksessa paremmin ryhmiteltäväksi teemoittain kuin hen-
kilökuvauksiksi. Kaikki osallistujat ovat omista lähtökohdistaan saman ilmiön äärellä. Käsittelen 
aineistoa erityisesti sitaattien kautta – millaisia asioita osallistujat sanovat kokemuksestaan nuken 
kanssa, ikääntymisestä ja heränneistä ajatuksistaan. Kirjasin luotainaineiston sisältämän tekstin 
huomioiksi tarralapuille ja etsin niistä yhteisiä aiheita ja piirteitä. Eniten huomioita saaneet tee-
mat erottuivat visuaalisesti suurempina tarralappujen ryhmittyminä. Näin esille nousseista tee-
moista osa on sellaisia, jotka olivat kiinnostukseni kohteena jo luotainpakettia ja haastattelurun-
koa laatiessani, osaan en ole tahallisesti myötävaikuttanut. 

6.1 NUKKE JA LEIKKI 

”Puhumaton ja liikkumaton nukke on tylsä
 – tai minä olen tylsä, kun en osaa enää nukeilla leikkiä.” 
- Tiina tehtäväkirjassa

Tiina kyseenalaisti voimakkaasti kykynsä leikkiä ja kaksi muuta osallistujaa hieman epäröi, mutta 
kaikki kuitenkin hoitivat Aunea varsin tosissaan ja huolellisesti – eli, voidaan sanoa, leikkivät. 
Osallistujat laittoivat Aunelle vuoteeseen oikeat lakanat ja vaihtoivat sille yö- ja päivävaatteet. 
He myös kuvittelivat Aunelle toiveita, mieltymyksiä ja kykyjä. Aunen kuviteltiin muun muassa 
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pystyvän hiukan itsekin syömään, pitkästyvän ja väsyvän, toivovan tiettyjä vaatteita päälle sekä 
tekevän makunsa mukaisia värivalintoja koruaskartelussa. 

”Eläytyminen nukkeleikkiin kävi vaivattomasti, 
Aunesta alettiin äkkiä puhua ”hän”. Missäs hän... mitäs hän nyt...” 
- Helena tehtäväkirjassa 

Nukkeleikissä leikkijä katsoo tilannetta useammasta kuin yhdestä näkökulmasta – lainaa nukelle 
sieluaan, tunteitaan, käsityksiään ja toiveitaan (Groos 1901). Osallistujat tulkitsivat tapahtumia 
jatkuvasti paitsi omasta perspektiivistään, myös Aunen. 

”Isäntäväen kasvoilta luin (vaikken hyvin näekään) pientä neuvottomuutta; 
ilmeisesti oli paljon painavampi kuin luulivat. Toivottavasti ruokahuolto kuitenkin pelaa.” 
- Tiina Aunena päiväkirjassa

Aunen tärkeimmät tai ainakin huomiotaherättävimmät fyysiset ominaisuudet olivat paino ja 
katse. Paino nousi esille kaikissa haastatteluissa. Se yllätti, mutta myös teki nukesta enemmän 
ihmisen kuin nuken tuntuisen. Velttoa ja painavaa nukkea oli useimpien mielestä vaikea käsitellä. 
Aunen paino, vaikka olikin vastaavan kokoisen ihmisen painoa vähemmän, teki nukkevierailusta 
yhdessä tilaa vaativan pyörätuolin kanssa varsin fyysisen. 

Aunen kasvojen ilme ja erityisesti katse herätti tunteita. Ilmettä kuvailtiin muun muassa nyreäksi, apaattiseksi 
ja paljon puhuvaksi. Tiina mainitsi tuijotuksen pelottaneen lapsia. Paula mainitsi erikseen, että lapset eivät 
juuri pelänneet. Anni, jonka luona Aune vietti pisimmän ajan, koki sen ilmeen muuttuneen vierailun aikana:

”On myös hauska, että ensimmäiset pari päivää koin Aunen hyvin epäileväisenä ja vähän pa-
hantuulisena. Sellainenhan nuken naama on. Kuitenkin myöhemmin aloin nähdä siinä tyy-
tyväisyyttä, hymyä ja jonkinlaista iloa.”

Nukkevierailua kuvailtiin muun muassa kevennetyksi harjoitukseksi ja kevytvierailuksi. Kritiik-
kiä tuli monen olennaisen ominaisuuden puuttumisesta – Aunen kanssa esimerkiksi ruokailut, 
peseytymisen ja vessakäynnit voi jättää huomiotta. Lisäksi kommunikaatio puuttuu. Osallistujat 
olivat kuitenkin erimielisiä siitä, onko se hyvä vai huono asia. Puheyhteyttä toisaalta kaivattiin, 
toisaalta puhumattomuus todettiin arkea helpottavaksi – mykkä nukke tai vanhus ei esimerkiksi 
huutele nolostuttavia asioita tai esitä eriäviä mielipiteitä. 
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”Aattele miten ois kuule leppoisaa. Sitä mää just sanoin, 
et tommonen hiljanen mummo, se on ihan jees.” 
- Paula haastattelussa

6.2 IKÄÄNTYMISESTÄ PUHUMINEN JA VAIKENEMINEN
Kuinka ikääntymisestä ja elämän loppupäästä pitäisi puhua? Ennakkoon oletin, että aikuiset lap-
set eivät halua puhua vanhempansa ikääntymisestä. Aineistoni perusteella asia on kuitenkin päin-
vastoin. Haastatteluissa nousi esille, että vaikka osallistujilla olisi halu ottaa asia puheeksi, heidän 
ikääntyvät vanhempansa ovat vastahakoisia keskustelemaan ikääntymisestä. 

”Mä luulen et hänel on semmonen et hän ei haluu miettiä omaa vanhenemistaan kauheesti, 
koska ei hän nyt kerkee vanhenemaan.” 
- Paula äidistään haastattelussa

”Ne on enemmän omaisuudenjakojuttuja, mikä ei oo kauheen kiinnostavaa mun mielestä, kun 
voitas puhua esim. siitä, mitä hän haluais jos hän vaik menee huonoon kuntoon.” 
- Anni isästään haastattelussa

Jos vanhempi on hyväkuntoinen, ikääntymisestä, hoitotoiveista ja kuolemasta puhuminen tun-
tuu etäiseltä ja ehkä tarpeettomaltakin. Jos vanhempi alkaa jo olla huonokuntoinen, aiheen esille 
ottaminen voi tuntua jopa julmalta. Ei hennota, raaskita, tohdita tai osata. 

”En, en oo puhunut ollenkaan. He on vielä sillä tavalla omatoimisia ja sitten he on vähän myös 
tyypiltään sellasia, että heidän on hyvin vaikea ottaa apua vastaan.” 
- Tiina haastattelussa

”Jotenkin tällä hetkellä ku asutaan kaukan meiän äitistä ja sitte sitä ei osaa, kun se on niin hirmu 
hyväkuntonen sillai. --- ei jotenkin osaa ajatella sitä sillai, että tulis se tilanne että se tarvis hoitoa.” 
- Timo haastattelussa

”Sen yhden kerran mää meen isäl sanoin ihan suoraan, muistaksää, ku oli kylppäriremontti. 
Ni mää sanoin et sit pittää ol seinäs semmonen tukeva kohta, et jos sää tulet huonoksi, et mihin 
saa tukikahvan. No sehän siin murisi et kaikkii turhii tommossii, et ei kannat. Mut ei varsinai-
sesti oo. Ei sitä jotenki oikeen – henno.” 
- Helena haastattelussa
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”Emmää jotenkin raaski, se on muutenkin niin surkee. 
Jotenkin se sen elämä ja se et se velloo jossain semmoses. Emmätiiä, jos ne ois hänelle jotenkin 
tärkeitä asioita niin puhuisko hän niistä? Ehkä hän ei haluu.” 
- Anni haastattelussa

Osallistujien kokemusten perusteella sopiva hetki keskustella vanhenemisesta ja siihen liittyvistä 
asioista, kuten hoivasta, avuntarpeesta ja ehkä kuolemastakin on lähinnä silloin, kun joku lähei-
nen ihminen sairastuu vakavasti tai kuolee. Silloinkaan asioista ei välttämättä puhuta suoraan, 
vaan ikääntyvän toiveet on luettava rivien välistä – annetaan ymmärtää. 

Aunen vierailu ei ollut riittävä ärsyke vaikean aiheen keskustelunavaukseksi, vaikka ennakkoon 
uskoin, että se saattaisi olla. Osallistujat lähettivät vanhemmilleen valokuvia nukesta, mutta harva 
kertoi, mihin se varsinaisesti liittyy. 

”En ihan viittinyt sanoa, että hei täs on nukke jolla 
mä harjottelen sitä kun sä lähestyt kuolemaa.” 
- Anni haastattelussa

6.3 TULKINTOJA HYVÄSTÄ VANHUUDESTA
Kenties nuken passiivisuus  sai osallistujat näkemään oman roolinsa viihdyttäjinä ja ohjelman 
keksijöinä, mutta esimerkiksi Helenan ja Timon aiemmat kokemukset halvaantuneen omaisen 
hoitamisesta osoittavat, että sitä se voi oikeassakin elämässä olla.  

Osallistujien Aunelle keksimät ajanvietteet ottavat heikkokuntoisen vanhuksen voimavarat ja ku-
vitellut mieltymykset huomioon. Niitä voidaan pitää tulkintoina siitä, mitä on hyvä tai huono 
elämä vanhuksen toimintakyvyn asettamissa rajoissa. 

”Selkäni kipeytyi paljosta istumisesta ja otin liian pitkät päiväunet.” 
- Tiina päiväkirjassa Aunena

”Herään 11.30 ja menen alakertaan ja Aune on hereillä ja aika kiukkuinen, kun on joutunut 
olemaan sängyssä niin pitkään. Nostan Aunen pyörätuoliin ja menemme yhdessä aamukahville.” 
- Timo päiväkirjassa
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”Ennen nukkumaanmenoa juteltiin vielä päivän tapahtumista ja luettiin Anna-Leena Här-
kösen kolumneja. Ensi kerralla valitaan kyllä jotain Aunelle mieluisempaa, mutta ääneen lu-
keminen taisi miellyttää Aunea.” 
- Anni päiväkirjassa

 ”Ulkon on kiva ol, siä on kukkivii kukkii ja linnut laulaa ja tuuli käy ni seki jo riittää. Ja 
vanha ihminen tunnistaa semmoset asiat vaikka ois kuin höpsö, niin linnunlaulut ja tuoksut ja 
ulkoilma, ni ne o ain mielusii.”
- Helena haastattelussa

Niin valokuvissa kuin päiväkirjoissakin esitetty monipuolinen aktiviteettien keksiminen ja to-
teuttaminen alleviivaavat osallistujien heittäytymistä leikkiin ja sitoutumista Aunen hoivaami-
seen. Pyörätuolilla liikuteltavan painavan nuken viemisessä jyrkkää ja kapeaa polkua pitkin mök-
kirannan laiturille on suuri työ. Vanhusnuken istuttaminen päivälliskutsujen pöytään ystävien 
joukkoon on sosiaalinen riski ja aiheuttaa hämmennystä. Likööritilkan kaataminen nukelle osoit-
taa liikuttavaa huomaavaisuutta.
 

6.4 VANHEMPI OMAN ELÄMÄN ULKOPUOLELLA
Osallistujat suhtautuivat Aunen hoivaamiseen mutkattomasti, mutta ajatus oman vanhemman 
hoivaamisesta herätti ristiriitaisia ja negatiivisiakin tunteita. Syinä olivat esimerkiksi vaikea tai 
etäinen suhde vanhempaan sekä kokemus vastakkainasettelusta oman elämän ja vanhemman hoi-
vaamisen vaatiman ajan välillä. Vanhemman hoivaaminen nähtiin erillisenä ”omasta elämästä” tai 
”oman perheen” kanssa vietetystä ajasta. 

”Voinko tällaisessa elämäntilanteessa ottaa aikaa irti isälleni? Jos hänen kuntonsa siis heikkenisi. 
Ajattelen, että tilanne olisi hieman erilainen, jos olisin vanhempi ja elämäni olisi tasaisempaa. Olisi 
vakituinen työpaikka, elämä ja asuntolaina. --- Entä onko se väärin, että haluan järjestää oman 
elämäni? Olenko itsekäs, kun en halua, että vanheneva vanhempani sotkee tulevaisuuttani?” 
- Anni tehtäväkirjassa

”Tuntuu että kun elää tämmöstä ruuhkavuotta... … riippuu vähän miten vaativa mummeli se 
ois. Mut sillee ajateltuna niin ei täs nyt ois aikaa laittaa.” 
- Paula haastattelussa
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”Kun on itse perheellinen, niin jos omat vanhemmat vaikka jo tässä iässä tarvis hirveesti apua, 
niin se on pois omalta perheeltä. Mutta aika ei riitä kaikkeen ja sitten pitää miettiä, että minkä 
sitten asettaa etusijalle.” 
- Tiina haastattelussa

Osallistujat asettuivat pohdinnoissaan kuitenkin myös vanhempansa asemaan ja moni pohti sitä, 
kuinka vaikeaa on tulla tarvitsevaksi ja ottaa apua vastaan.

”Siinä mielessä se vois olla aika hankalaakin jos tulis semmosta et pitäis auttaa ja tulla lähelle 
ensimmäistä kertaa koko aikuisiällä. Se ois varmaan vaikeeta myös heille.” 
- Tiina haastattelussa

”Ollaan täs pohdittu miten ei oo aina ihan helppoa olla tarvitseva, ja tähän liittyen myös mum-
mot kokee sen, että heistä tulee tarvitsevia, niin ei välttämättä oo ihan helppoo, niin siks on hyvä 
että sitä harjoitellaan ennen mummoutta.” 
- Paula haastattelussa

6.5 HERKISTYMINEN TEKEMISEN KAUTTA
Luotaamisen virittäytymis- ja herkistymisvaihe on pitkä ja kokonaisvaltainen, mikäli siihen las-
ketaan kuuluvaksi koko nuken valmistamiseen liittyvä taiteellinen prosessi. Ensimmäiset havain-
nointini suoritin uimahallissa monta kuukautta ennen kuin varsinainen nuken tekeminen alkaa. 
Siitä asti olin valppaana. Tavoite – nukke – teki näkyväksi asioita, joita en normaalisti ajattele. 
Kiinnitin huomiota kohtaamiini vanhuksiin ja mietin heidän arkeaan – pohdin, onko heillä lap-
sia ja pärjäävätkö he. Huomasin iäkkäiden ihmisten kanssa liikkuvat keski-ikäiset. 

Havainnoista rakentuu alustava hahmo, jonka pyrin saattamaan materiaaliseksi. Yksi practice-led 
-tutkimuksen käsityksistä on, että tekeminen ei ole pelkästään seurausta ajattelusta tai suunnit-
telusta, vaan ajattelua itsessään (Mäkelä & Routarinne 2006, 22). Koen tämän ajatuksen todeksi 
työstäessäni nukkea: ideoita syntyy tekemisen aikana esimerkiksi siitä, millaisia materiaaleja on 
saatavilla, kuinka ne käyttäytyvät ja millaisia ennalta arvaamattomia muotoja materiaaleja työs-
täessä syntyy. Sattumalta syntyneet muodot esimerkiksi nuken kasvoissa antavat sille ilmeen, jota 
voin omilla tietoisilla ratkaisuillani syventää. 

Luotainesineen valmistaminen sai minut mietteliääksi. Kyse ei ollut kuitenkaan pelkästä teke-
misestä, vaan paljon myös siitä, että nukke valtasi tilaa kodistani. Oma kokemukseni on saman 
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suuntainen kuin mitä Sara Routarinne toteaa esineiden ja prototyyppien domestikaatiosta – arki-
sessa ympäristössä vieras, rutiineja häiritsevä esine todella on tehokas ajatusten herättäjä (2009). 
Sohvalla lojuva nukke muistutti keskeneräisenäkin ikääntymisestä. Aiheen työstäminen herätti 
minussa paljon negatiivisia ajatuksia, pelkojakin. Jokainen työvaihe kaavojen piirtämisestä vaat-
teiden valitsemiseen esitti aiheen hieman uudesta näkökulmasta. 

Nuken hahmoa luodessani asetuin samanaikaisesti moneen rooliin. Pohdiskelin tekemiäni va-
lintoja ja havaitsemiani asioita itseni, vanhempani, tulevaisuuden vanhempaa hoivaavan itseni, 
mummo-itseni ja  nukkevierailun osallistujan näkökulmasta. Myöhemmin kävi ilmi, että monet 
kokemukseni ja tunteeni ovat saman suuntaisia kuin ne, joita osallistujat kuvailevat luotainaineis-
tossa – voidaan siis katsoa, että virittäytyminen ja herkistyminen olivat oikean suuntaisia ja aut-
toivat minua ymmärtämään tutkimaani teemaa ja siihen liittyviä tekijöitä paremmin. 



7. Johtopäätökset
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7.1 TÄMÄN LUOTAINTUTKIMUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ
Suurikokoisen, huomiota herättävän artefaktin käyttämisessä muotoiluluotaimen osana on etu-
ja ja haittoja. Se vaikuttaa ainakin osallistujien rekrytoimiseen ja tutkimuksen aikataulutukseen 
sekä määrittää osallistujien luotauskokemusta ja siitä syntyneitä ajatuksia. 

Uniikkikappale hidastaa tutkimusta. Usein luotainpaketit ovat pienikokoisia ja sellaisia, että 
niitä voidaan valmistaa useita kappaleita, joten ne voidaan lähettää yhtäaikaisesti monelle käyt-
täjälle. Luonnollisen kokoisen nuken tai minkä tahansa uniikkikappaleen ottaminen osaksi luo-
tainpakettia vie paljon aikaa ja resursseja. Artefaktin valmistamiseen kuluu paljon aikaa, minkä 
lisäksi tutkimusta hidastaa se, että luotaamista ei voida tehdä monessa paikassa samanaikaisesti. 
Menetelmän hitaus on suhteutettava siihen, mitä sillä kulloinkin voidaan saavuttaa – ovatko odo-
tettavissa olevat tulokset käytetyn ajan ja vaivan arvoisia. 

Nuken käyttäminen luotaamisessa valikoi osallistujia. Osasta ihmisiä isokokoinen nukke on 
kiehtova ja herättää uteliaisuutta, ja jo pelkästään se voi olla riittävä syy osallistua tutkimukseen. 
Ihmisen kokoisen nuken mahdollistama käytännönläheinen harjoittelu on toinen mahdollinen 
syy. Osallistujien saaman palautteen perusteella nuken käyttäminen tutkimuksessa saattaa kui-
tenkin tuntua liian oudolta tai jollain tavalla häiritsevältä. Nukke siis houkuttelee yhdenlaisia 
osallistujia, mutta karkottaa toisia. Kun luotaamalla syvennytään yksilön maailmaan ja mennään 
hyvinkin henkilökohtaiselle tasolle, tuloksiin ja niiden yleistettävyyteen vaikuttaa paljon se, mil-
laisia yksilöitä tutkimukseen osallistuu. Luotaamisella saatu aineisto on osallistujiensa näköistä. 

7.2 HAVAINTOJA  MENETELMÄN LUONTEESTA

Aineisto osoittaa, että leikin ja huumorin kautta edetään vakaviin tunteisiin. Leikin voidaan 
todeta olevan ei-totta, mutta ei voida väittää, ettei leikki voisi olla silti vakavaa. ”Tietoisuus sii-
tä, että tämä on vain leikkiä, ei suinkaan estä leikkimästä mitä suurimmalla vakavuudella, jopa 
antaumuksella, joka muuttuu innoitukseksi ja joksikin ajaksi saa tuon alemmuuden kokonaan 
unohduksiin,” Johan Huizinga maalailee. (1967, 12,19.)

Nukke sai aikuiset osallistujat leikkimään. Vaikka ensivaikutelma Aunesta oli monien osallistuji-
en  ja heidän tapaamiensa ihmisten mielestä humoristinen, jopa vitsi, luotausjakso – nukkeleikki 
– herätti osallistujissa myös vakavia ja negatiivisia ajatuksia ja tunteita. 
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Yhteisen ”tuttavan” avulla päästään henkilökohtaiselle alueelle. Osallistujat olivat avoimia, ja 
haastattelutilanteet tuntuivat välittömiltä ja luottamuksellisilta. Luotainaineisto sisältää henki-
lökohtaista tietoa ja peittelemättömiä pohdintoja vaikeinakin pidetyistä aiheista. Asiaan saat-
taa vaikuttaa, että kontaktihenkilöiden kautta tavoitin ”sitä tyyppiä” olevia ihmisiä – kenties 
keskivertoa ennakkoluulottomampia ja heittäytyvämpiä yksilöitä. Kontaktihenkilöiden kautta 
minulla ja kullakin osallistujalla oli jo yksi yhteinen tuttava. Uskon luottamuksen rakentamista 
edesauttaneen sen, että meillä oli nyt toinenkin yhdistävä tekijä– nukke, jota osallistujat olivat 
hoivanneet ja huomioineet luotausjakson ajan.  

Ihmishahmon käyttö rohkaisee empaattista ajattelua. Luotainainestosta nousevat esille em-
paattisuus ja monitahoinen perspektiivien kaleidoskooppi, useasta näkökulmasta katsominen ja 
moniin kenkiin astuminen yhtä aikaa. Se on nukkeleikin luonteenomainen piirre. Karl Groosin 
nukkeleikkiin liittämä ”sielun lainaaminen” (1901) tapahtuu kaikenikäisillä leikkijöillä. 

Osallistujat näkivät eräällä tavalla ainakin kahtena sekä nuken että itsensä. Oma itse nähtiin nykyhet-
kessä vieralilijan hoivaajana, spekulatiivisessa tilanteessa vanhempansa hoivaajana ja tulevaisuuden van-
huksena. He tarkastelivat maailmaa Aunen silmin ja rakensivat sille persoonallisuutta. Oma vanhempi 
kuviteltiin nuken tilalle, ja aineistosta välittyi tulkintoja siitä, millaista ikääntyminen ja hoivan tarve on 
oman vanhemman silmin – oletuksia tutun ihmisen tuntemuksista, odotuksista ja tarpeista. 

Ison esineen avulla koetaan ja kuvitellaan. Nuken suuri koko ja eritoten merkittävä paino yhdes-
sä pyörätuolin kanssa myötävaikuttivat osallistujien ajatusten suuntautumista käytännölliseen, 
fyysiseen hoivaan. Moni alkoi havainnoida kotiaan esteettömyyden kannalta. Arkipäivän tilan-
teisiin painottunut aineisto on merkittävässä roolissa. Ikääntymisen varjopuolet ja raihnaisuus 
korostuvat. 

Uskon tilaa vievän ja läsnäolevaksi koetun esineen domestikaation syventäneen osallistujien poh-
dintaa. Virinneet ajatusprosessit saivat aikaa eivätkä päässeet unohtumaan jo ennen kuin ne ovat 
ehtineet kehittyä. Nukke toimi provotyyppinä viemällä osallistujat ainakin ajoittain epämuka-
vuusalueelleen ja sellaisten asioiden äärelle, joita he eivät normaalissa arjessa kohtaa.  

7.3 NUKKEVIERAILUN VAIHTOEHTOISIA 
TOTEUTUSTAPOJA 

Askel henkilökohtaisempaan. Luotaaminen nosti esille erityisesti hoivaan, vanhuuteen ja toiminta-
kyvyn heikkenemiseen liittyviä teemoja, ei niinkään vanhemman ja lapsen väliseen emotionaaliseen 
suhteeseen liittyviä. Aune tulkittiin suurimmaksi osaksi omaksi yksilökseen eikä tulevaisuuden van-
hemman edustajaksi. Mikäli osallistujan huomio haluttaisiin ohjata nimenomaisesti omaan van-
hempaansa, mutta käyttää silti nukkea, koko luotausjakso olisi suunniteltava eri tavalla. 
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Pidän mahdollisena, että olisi antoisaa antaa osallistujalle vähemmän valmiina – raihnaan nuken 
pukeminen esimerkiksi oman vanhemman vaatteisiin ja koruihin muuttaisi tulkintaa siitä, kuka 
nukke on ja tekisi nukkevierailusta henkilökohtaisemman. Vaihtoehtoisesti luotaintehtävänä 
voisi olla valita vaatteista asti kaikki niin kuin sen tekisi omalle vanhemmalleen tulevaisuudessa. 
Osallistuja pääsisi tekemään niitä valintoja, jotka ainakin itse koin haastaviksi, ja samalla osallis-
tuja tekisi itse enemmän ajatustyötä. Koska ei voida olettaa, että osallistujat haluaisivat rahoitaa 
ostokset itse, tarjolla voisi olla esimerkiksi laajempi vaatevalikoima, josta osallistuja ottaa mielei-
sensä tai lainaussopimus kirpputorin kanssa. 

Vanhuuskäsityksen ravistelua. Aunen olemus on stereotyyppistä, sosiaalisesti hyväksyttyä van-
huskäsitystä edustava ja vahvistava. Se viestii kukkamekkoineen ja koruineen perinteistä ja sovin-
naista naisellisuutta. Vaatteet ovat sellaiset kuin iäkkäälle naiselle pidetään sopivana – riittävän 
peittävät ja väljät  eivätkä liian muodikkaat. Mielestäni Aune edustaa sitä, millaisena valtavirtai-
nen vanhuus nähdään nyt tai on lähihistoriassa nähty.

Nukke välineenä mahdollistaa leikittelyn ihmisyyden eri puolilla. Nuken kautta voisi haastaa mie-
likuvat vanhuudesta ja siitä, mikä on sopivaa. Normeja rikkovilla vaatteilla ja tavaroilla olisi mah-
dollista herättää ajatuksia esimerkiksi sosiaalisen iän rakentamisesta, vanhuksen sukupuolen il-
maisemisesta ja seksuaalisuudesta. Millalsia ajatuksia heräisi, jos Aunella olisi vaikkapa tatuointeja, 
kukkamekon sijaan kimaltava paljettitoppi tai maastohousut ja vähäeleisten valkoisten alusvaattei-
den sijaan rohkeaa pitsiä? Mitä jos sen mukana olisi ollut käsipelikonsoli tai eroottinen romaani?
Vaihtoehtoinen, sosiaalisia normeja kyseenalaistava toteutustapa toisi artefaktin  vahvemmin 
kriittisen muotoilun piiriin kuin se on nyt. Aunessa piilevä kriittisyys on kätkeytynyt sovinnaisen 
ulkomuodon alle, joka erottui vain harvoille. Siltä osin viestini jäi epäselväksi.  

Pidemmässä ajassa syvemmälle. Aune oli eri kodeissa eri pituisen ajan. Pidemmät nukkevierailut 
tuottivat enemmän yllättäviä havaintoja ja mielestäni tietyllä tavalla ”parempaa” aineistoa, mutta 
on vaikea sanoa, johtuiko ero itse asiassa ajasta vai osallistuvista yksilöistä. Pidempi aika pitäisi 
kuitenkin ajatusprosessia pidempään käynnissä ja saattaisi kaivaa esille sellaista, mitä lyhyemmäs-
sä ajassa ei tule. Pidän mahdollisena, että pitkäkestoisempaan nukkevierailuun olisi lyhyttä vaike-
ampi löytää osallistujia. 

7.4 YHTEENVETO
Ihmisen kokoisen nuken käyttäminen muotoiluluotaamisessa ja sen tuominen osallistujien ko-
tiin on poikkeava, joidenkin mielestä kenties kummallinenkin ajatus. Olen tuonut esille muun 
muassa toimintatavan aikataululllisia ja osallistujien löytämiseen liittyviä rajoituksia ja varjopuo-
lia. Onkin  aiheellista pohtia, mitä sillä on mahdollista saavuttaa.
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Tutkimuskysymyksen ensimmäisessä osassa kysyin, millaista aineistoa muotoiluluotaimen teke-
minen ja nuken käyttäminen muotoiluluotaimen osana tuottavat? 

Tulkitsen, että taiteellinen produktio, isokokoinen nukke osana muotoiluluotaamista, vaikuttaa 
luotainaineistoon kahdella tavalla. On asioita, jotka johtuvat siitä, että muotoiluluotaimen osana 
on taiteellinen produktio, ja on asioita, jotka johtuvat siitä että taiteellinen produktio on nimen-
omaisesti nukke. 

Taiteellisen, visuaalisen ja suunnittelijan tai suunnittelijaryhmän henkilökohtaisia näkemyksiä 
ilmentävän aineiston käyttö on vakiintunut käytäntö luotaintutkimuksissa alkaen jo Gaverin 
suunnittelijaryhmän kulttuuriluotaimista (Gaver 1999, 26), ja nykyään sitä voidaan pitää jo va-
kiintuneena käytäntönä. Monista syistä, joista käytännöllisyys tuskin on vähäisin, luotainpaketit 
ja -esineet ovat  usein pienikokoisia – käyttäjät kuljettavat niitä mukanaan ja niitä voidaan pos-
tittaa. Isokokoinen luotainesine vaatii vaivannäköä sekä suunnittelijalta että osallistujalta, mutta 
se on myös vaikuttava. 

Käyttäjän huomioiminen ja vaivannäkö luotainpaketin visuaalisessa ilmeessä on huomionosoitus 
suunnittelijalta ja motivoi käyttäjää (Mattelmäki 2006b, 60), ja havaitsen taiteellisen artefaktin 
vaikuttavan samalla tavalla. Tämän tutkimuksen aikana saatujen kokemusten perusteella hienon 
ja kiinnostavan esineen saaminen, vaikka vain lainaksi, sitouttaa käyttäjää luotainprosessiin. 

Taiteellinen prosessi on tekijälleen henkilökohtainen. Muotoiluluotaamiseen sidottuna taiteelli-
nen prosessi on osa alkuvaihetta, josta voidaan puhua virittäytymisenä  ja johon kuuluu herkisty-
minen käsiteltävälle teemalle ja kohderyhmän tarpeille (Mattelmäki 2006b, 80). Luotainpaketin 
suunnittelu ja tekeminen ovat jo herkistymistä (Lee 2013), ja  kokemukseni perusteella taiteel-
lisen prosessin liittäminen tähän vaiheeseen tehostaa sitä nostamalla teeman omakohtaiselle ta-
solle. Tämän tutkimuksen teema oli yksityiselämässä minua lähellä, mutta rohkenen olettaa, että 
henkilökohtaisen taiteellisen näkökulman etsiminen ja teoksen toteuttaminen voisivat auttaa 
suunnittelijaa erityisesti herkistymään aiheelle ja käyttäjäryhmälle, jotka ovat ennen luotaamista 
etäisiä ja vaikeasti ymmärrettäviä. 

Se, että luotainesine on nukke, vaikuttaa luotaamiseen ja luotainaineiston luonteeseen selvästi.  
Kiinnostavimpana pidän havaintoa siitä, kuinka osallistujat todella altistivat itsensä leikille.  

Ensinnäkin inhimillisten piirteiden liittäminen nukkeen ja sen mieltäminen ”yhteiseksi tutta-
vaksi” edesauttoivat muotoilijan ja osallistujan välistä luottamusta ja vuorovaikutusta, mikä on 
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inhimillisten ilmiöiden ymmärtämiseen tähtäävissä käyttäjäkeskeisissä ja ihmislähtöisissä suun-
nitteluprosesseissa suuri etu. Luottamus on ensiarvoisen tärkeää käsiteltäessä herkkiä ja henkilö-
kohtaisia aiheita. 

Toiseksi nukella leikkiminen sai osallistujat katsomaan asioita monesta eri perspektiivistä, mikä 
lisäsi empatiaa. Tämä havainto voisi olla hyödynnettävissä tilanteessa, jossa ratkaisuja etsitään 
usealle toisiinsa vaikuttavalle kohderyhmälle, joiden tarpeet ovat keskenään erilaisia. Tässä tut-
kimuksessa nämä kohderyhmät olivat spekulatiivinen hoivaaja ja  hoivattava, mutta ne voisivat 
olla myös esimerkiksi hoitaja ja potilas, opettaja ja oppilas tai poliisi ja lainrikkoja. Uskoakseni 
nukkeleikki auttaa kokemaan empatiaa ja eläytymään vastaavalla tavalla kuin yhteismuotoilussa 
(Co-Design) hyödynnetyt roolileikit ja näytteleminen (esim. Giaccardi 2012). Giaccardi kuvai-
lee lasten kanssa pidettyä yhteismuotoilun työpajaa ja kirjoittaa hyödyntäneensä roolileikkien ja 
muotoilun yhdistämisessä ”lasten luontaista leikkimielisyyttä”. Aineistoni perusteella ja monien 
leikkiä tutkineiden mielestä samaa leikkimielisyyttä löytyy myös aikuisilta, kunhan olosuhteet 
ovat sopivat. 

Kolmanneksi nukke auttoi osallistujia pohtimaan sosiaaliseen ikään liittyviä stereotypioitaan. 
Nuken luonteeseen kuuluu, että se mahdollistaa omien ihmiskäsitysten peilaamisen, niillä leikit-
telyn ja niiden haastamisen. Nuken käyttö luotaamisessa voi auttaa paljastamaan asenteita, odo-
tuksia ja stereotypioita mielenkiintoisella tavalla. 

Nukke soveltui mielestäni hyvin ikääntymisen tutkimiseen. Se havainnollisti ilmiön fyysisiä ulot-
tuvuuksia. Näen nuken hyödyntämisessä potentiaalia myös esimerkiksi sairauteen ja vammaisuu-
teen, ylipäätään normeista poikkeavaan kehoon liittyvien teemojen tutkimisessa. 

Nuken käyttämisellä osana muotoiluluotaamista on siis soveltamismahdollisuuksia ja potentiaa-
lia, vaikka siihen liittyy varsinkin käytännön haasteita. Tällä menetelmällä syntynyt aineisto on 
luonteeltaan henkilökohtaista, monta näkökulmaa huomioivaa ja hetkittäin oivaltavaakin. 

Tutkimuskysymyksen jälkimmäisessä osassa kysyn, onko artefakti – tässä nukke – muotoiluluo-
taimen osana teos vai työkalu?

Esineitä voidaan luokitella lukemattomin tavoin, eivätkä luokittelun perussyyt löydy esineestä 
itsestään, vaan riippuvat esineen suhteesta toisiin esineisiin ja toimintoihin maailmassa (Biggs 
2002). Yksiselitteisen rajan vetäminen taide-esineen ja käyttöesineen välille on vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta. Onko tekemäni artefakti, Auneksi nimeämäni nukke taidetta? Onko se muotoilua? 
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Onko se käyttöhyödyke tai työkalu? 

Taiteelta tai taideteokselta voidaan edellyttää esteettisyyttä ja merkityksellisyyttä (Lind 1992, 
117), mutta teoksen tai esineen ulkonäön perusteella ei voida tietää, mikä on taidetta ja mikä ei.  
Kuten yllä mainitussa esineiden luokittelussa, ratkaisevaa on tulkinta. (Danto 2003, 18.) Teemu 
Mäki pohdiskelee taiteen olemusta muun muassa riippumattomuuden, itseisarvoisuuden, yhteis-
kuntakriittisyyden ja todellisuuden kohtaamisen kautta (2013).

Tekemisen riippumattomuus ei ole täydellistä, kun artefakti on myös tutkimusväline. Ennalta 
suunniteltu käyttötarkoitus ohjasi minua tekemään joitain vähemmän henkilökohtaisia ratkaisu-
ja kuin ehkä olisin toisenlaisissa puitteissa tehnyt. Tulkintaani ikääntyneestä naisesta vaikuttivat 
omien mielikuvieni ja muistojeni lisäksi itse asettamani esimerkiksi vaatimus melko helposta kä-
siteltävyydestä. 

Katson, että sidonnaisuuksista huolimatta tekemäni nukke on enemmän taideteos kuin työkalu. 
Vaikka se on suunniteltu ja valmistettu olemaan osa luotainpakettia, sillä on merkitys ja esteettis-
tä arvoa myös sellaisenaan.  

Tulkitsen nuken teokseksi, mutta nuken tekeminen on tässä prosessissa nähdäkseni työkalu 
– ajattelun työkalu.
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