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Toimeksianto Esiymmärrys Käyttäjäymmärrys Ideointi Konseptointi Prototypiointi Tuotanto

KÄYTTÄJÄKESKEISEN SUUNNITTELUN “SUMEA ALKUPÄÄ” PERINTEINEN MUOTOILUPROSESSI
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KUVA 01: ESIMERKKI KÄYTTÄJÄKESKEISEN SUUNNITTELUN PROSESSISTA. 
Opinnäytteeni keskittyy käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin sumeaan alkupäähän, jossa kerätään käyttäjäymmärrystä. Käyttäjäymmärryksen 
pohjalta ideoidaan, konseptoidaan ja prototypioidaan tuote/palvelu tuotantoa varten. Visualisointi on muokattu Sanders & Stappers, 2014 [4] 
kuvausta suunnitteluprosessin sumeasta alkupäästä.

EMPATIA-
LUOTAIN
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Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia. Ennemmin tai 
myöhemmin jokainen astuu seniorin saappaisiin – minä 
sain tilaisuuden astella rinnalla hetken aikaa jo nyt. 
Halusin laajentaa ymmärrystäni seniorielämästä ja 
minua kiinnosti myös se, millaista roolia kauppakeskus 
näyttelee seniorin arjessa: mitä muuta se voi merkitä 
kuin ostamista?

Ikääntyminen ja kaupungistuminen ovat megatrendejä. 
Maailmanlaajuisesti väestö ikääntyy ja siirtyy asumaan 
kaupunkeihin lähemmäs palveluita ja muita ihmisiä. 
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa reilu 20 % 
väestöstä on yli 65-vuotiaita ja tilastokeskuksen 
arvion mukaan vuonna 2030 joka viides suomalainen 
on seniori eli yli 65-vuotias [1]. Seniorit ovat siis 
merkittävä käyttäjä- ja kuluttajaryhmä ei pelkästään 
tulevaisuudessa vaan jo nyt. Sen voi omin silmin 
todeta asioimalla kauppakeskuksen ruokamarketissa 
arkipäivisin klo 11–12 aikaan. 

Kauppakeskus on erityinen ympäristö, koska se 
on matalan kynnyksen asiointi- ja kohtaamispaikka 
niin fyysisesti kuin mentaalisesti. Esteettömyys, 
kuten liukuovet, hissit, liukuportaat ja -käytävät, 
mahdollistaa omatoimisen liikkumisen stigmatisoimatta. 
Kauppakeskus sallii myös vapaan oleilelun; mihinkään 
ei tarvitse ilmoittautua. Se voi olla ratkaiseva tekijä 
lähteä “ihmisten ilmoille” olemaan osana yhteisöä. 

Johdanto
& tutkimuskysymykset

Kauppakeskus ei välttämättä kannusta kuluttamiseen 
vaan voi toimia demokraattisena paikkana, jossa kuka 
tahansa voi viettää aikaa, altistua kohtaamisille tai 
vaikka jumpata. Kaikki tämä saattaa olla yllättävän 
merkityksellistä seniorille ja ylläpitää hänen 
omatoimisuuttaan.

Opinnäytteessäni kerään ymmärrystä senioreista 
empatialuotaimella [2, 3]. Empaattisen tutkimuksen 
tarkoitus ei ole löytää ratkaisuja olemassa oleviin 
ongelmiin vaan kehittää kokonaisnäkemystä seniorista 
ja piilevistä muotoilun mahdollisuuksista. Varsinaista 
toimeksiantoa työlleni ei ole vaan lähtökohtana on oma 
kiinnostus senioreihin. 

Käyttäjäkeskeiselle suunnitteluprosessille (kuva 
viereisellä sivulla) tyypillistä on avoin tehtävänanto, 
jolloin ei vielä tiedetä lopullista päämäärää. “Sumea 
alkupää” [4] kuvaa prosessin alkuvaihetta, jossa 
kerätään ymmärrystä ja rajataan mahdollisuuksia. 
Käyttäjäymmärrystä hyödynnetään muotoiluprosessin 
perinteisemmissä vaiheissa; ideoinnissa, 
konseptoinnissa, prototypioinnissa ja varsinaisessa 
tuotteen/palvelun tuotannollisessa suunnittelussa. 

Opinnäytteeni keskittyy käyttäjäymmärrykseen, 
empatialuotaimen suunnitteluun ja tuotosten tulkintaan 
sekä niiden näkyväksi tekemiseen.

1.1. Johdanto
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Tutkimukseeni löysin kuusi aktiivista, yli 70-vuotiasta, 
Espoon Leppävaarassa sijaitsevan  kauppakeskus 
Sellon seniori-käyttäjää. Sello toimi tutkittavia 
yhdistävänä tekijänä sekä keskustelun lähtökohtana. 
Se myös rajasi opinnäytettä keskittymään yksittäisen, 
kauppakeskusta käyttävän, omatoimisen seniorin 
elämän ymmärtämiseen. 

Seniorielämää yleisellä tasolla on tutkittu varsin paljon 
(kts. esim. Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton 
julkaisut). Opinnäytteessäni keskityn tutkimaan seniorin 
arkea ja kokemusta erityisesti kauppakeskuksen 
kontekstissa.Tarkoitukseni on tuoda ihmiset aidosti 
näkyväksi, niin että lukija voi siirtyä seniorin saappaisiin. 
Tarinoiden ja visualisointien avulla ymmärrys 
on siirrettävissä ja hyödynnettävissä esimerkiksi 
palvelu- tai tuotemuotoilussa, kauppakeskuksen 
suunnitteluhankkeissa tai vaikka senioreiden asumiseen 
ja liikkumiseen liittyvissä projekteissa. 

Työlläni on kaksi tavoitetta: ensimmäinen tavoite 
on kerätä tarinoita, kokemuksia ja ymmärrystä 
ikäihmisten arjesta ja kauppakeskuksen roolista 
– tähän tavoitteeseen pyrin vastaamaan kahden 
tutkimuskysymyksen avulla. Toinen työni tavoite on 
aidosti kuvata ja kertoa luotaintutkimuksen tekemisestä, 
sen vaiheista, kohtaamisista, logistiikasta ja 
luotaamisesta. Tämä tavoite tuntui tärkeältä, jotta lukija 
saa otteen myös siihen, mistä tulokset ovat kotoisin, 
miten ne on kerätty ja jäsennetty.

Niille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisten 
vanhenemisesta, tutustuminen näihin persooniin 
saattaa muuttaa pelon tulevasta toiveikkuudeksi; 
tällaistakin voi seniorielämä olla. Toivon myös, että 
oma pohdintani opinnäytteen eri vaiheissa tuo lukijalle 
ymmärryksen koko prosessista ja mahdollisuuden 
asettua myös minun saappaisiini tiedonkerääjänä.

Alkuosa esittelee omaa kiinnostustani ja lähtökohtia, 
jonka jälkeen esitellään käyttäjäkeskeisen muotoilun 
pääpirteitä, muotoiluempatiaa ja luotaimen suunnittelu- 
ja valmistusprosessia. Tutkittavien rekrytointi ja 
kohtaamistilanteet ovat osa ymmärryksen keräämistä, 
niitä kuvaan työn keskivaiheilla. Tutkimuksen tuotoksina 
esitän vastauksia tutkimuskysymyksiin kirjallisesti ja 
visuaalisesti teemoitellen. Lopuksi tuon esiin oppimaani 
niin senioreista kuin empatialuotainprosessista ja miten 
tätä ymmärrystä voi hyödyntää.

1.2. Tutkimuskysymykset:

1. Millainen rooli kauppakeskuksella on (aktiivisen) 
seniorin arjessa?
- Miksi seniori tulee Selloon? Miten hän käyttää Selloa?
- Mitä muuta kauppakeskus (Sello) voi merkitä kuin 
ostamista?

2. Millaista (aktiivisen) seniorin arki on?
- Millainen päivärytmi seniorilla on? Hänen 
kiinnostuksen kohteensa ja sosiaaliset suhteensa? Miten 
hän liikkuu ja syö? Mikä hänelle on merkityksellistä? 
Mitä muuta seniori haluaa kertoa?
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1.3. Opinnäytteen prosessikuvaus

Tutkimuksen
 suunnittelu

Oma 
kiinnostus

Opinnäyte 
KONEelle

Havainnointi

Luotaimen 
suunnittelu &

valmistus

Tutkittavien 
etsiminen &
rekrytointi

Luotaaminen
&

Kohtaamiset

Aineiston 
purkaminen, 
jäsentely ja
analysointi

Tiedon 
järjestäminen,
koostaminen ja 

visualisointi

+ lisätiedot 
tutkittavilta

Opinnäytteen 
kirjallinen 

osuus

Tuotos:
1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin
Kirjallinen + reittikuvaukset

2. Seniorimatriisi
Persoonien vertailu

3. Senioritarinat
Persoonallisen arjen kuvaukset + aikajanat

Projektikohtainen 
jatkotulkinta

Inspiraation lähde 
palvelu- tai 

tuotemuotoiluun 
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2.1.1. Oma kiinnostus

Seniorielämä kiinnostaa minua ensinnäkin siksi, että 
itse vanhenen. Mitä on odotettavissa? Mitä voin oppia 
tämän päivän senioreilta ja mihin voin muotoilijana 
vaikuttaa? Toiseksi olen iässä, jolloin vanhempieni 
ikääntyminen alkaa näyttäytyä selkeämmin. Olemme 
taitekohdassa, josta eteenpäin roolimme vähitellen 
vaihtuvat niin, että tulevaisuudessa minä ja veljeni 
joudumme tekemään päätöksiä vanhempiemme 
puolesta. Voiko siihen varautua? Tunnenko vanhempiani 
riittävästi, että osaisin päättää oikein? Mikä heille on 
merkityksellistä?

Ongelmat ikääntyvien hoitopalveluissa ovat 
puhuttaneet viime vuosina. Räikeimmät esimerkit 
kertovat karua kieltään siitä, miten ihmisarvottomina 
viimeiset vuodet ovat näyttäytyneet. Omien 
isovanhempieni kohdalla näin miten hyvää hoitoa 
ja toisen kohdalla huonoa hoitoa voi vanhus saada, 
jopa samassa hoitokodissa. Koska ikääntyneiden 
määrä kasvaa koko ajan, minua huolestuttaa se, miten 
hyvää hoitoa riittää kaikille nyt ja tulevaisuudessa. 
Mitä pitempään säilymme omatoimisina, sitä 
lyhyemmän ajan joudumme olemaan muiden armoilla. 
Omatoimisuutta tukeva ympäristö ja palvelut voidaan 
nähdä elämänlaatua parantavina tekijöinä.

Lähtokohdat 
& esiymmärrys

Parinkymmenen vuoden päästä olen itse 70-vuotias. 
Pohdin, voinko muotoilijana luoda parempia palveluita 
tulevaisuuden senioreille eli myös minulle itselleni? 
Voinko muotoilijana edesauttaa parempien palveluiden 
kehitystä sellaisiksi, että vanhempieni ikäluokka voisi 
elää mahdollisimman inhimillisesti, arvokkaasti ja 
omannäköisesti tulevat vuodet?

2.1.2. Opintojaksot

Nämä tausta-ajatukset ovat ohjanneet 
opintojaksovalintojani – ja opintojaksot lisänneet 
kiinnostustani seniorielämään. Olen havainnoinut 
ikääntyneitä asiakkaita ja kotihoidon palvelua 
sekä senioreita kauppakeskuksissa ja haastatellut 
tulevaisuuden senioreita siitä, millaisena he näkevät 
elämänsä 20 vuoden kuluttua.

Vanhustyön mikroinnovaatiot

Keväällä 2017 osallistuin Aalto-yliopiston ja 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
yhteistyöprojektiin Helsingin kaupungin kotihoidon 
kanssa. Havainnoimme ikääntyneiden luona, millaisin 
mikromuutoksin palvelua voisi kehittää vanhuksen 

2.1. Lähtökohdat
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KUVA 03: KYSELYKAAVAKE SENIOREILLE. 
Vanhempani ja muutama heidän ystävistään (70+) kuvasivat minulle päivärytmiään ja ruokailutottumuksiaan loppuvuodesta 2017 
(Design Driven Foresight- ja PET-kurssit).
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elämänhalun lisäämiseksi. Olin lääketieteen opiskelijan 
kanssa kotihoitajan mukana asiakaskäynneillä, joilla hän 
kartoitti millaisia palveluita asiakas tarvitsee ja haluaa, 
ja mitä hänelle voidaan tarjota Helsingin kaupungin 
kotihoidosta.

Tämä kevyt katsaus kotihoitoon ja ikääntyneiden 
elämään oli valaiseva. Palvelumuotoilijan silmin näin 
monia mahdollisuuksia, missä elämänlaatua voisi 
kohentaa lisäämällä yhteisymmärrystä eri toimijoiden 
(omaiset, läheiset, kotipalvelut, ystävät, vapaaehtoiset) 
välillä sekä kotihoidon palvelua selkeyttämällä.

Opintojakso oli minulle äärimmäisen tärkeä. Koin 
löytäneeni jotain, missä voin tehdä hyvää. Muotoilijana 
voin luoda yhteisymmärryksen välineitä edesauttamaan 
yhteistyötä – ja auttaa ikääntyviä sitä kautta. Sellaisen 
työn koen todella merkitykselliseksi.

Design Ethnography

Samana keväänä kuulin äidiltäni, että 
seitsemänkymppinen isäni on alkanut “hengailla” 
läheisessä kauppakeskuksessa kaksoisveljensä kanssa. 
Ajatus tuntui kovin absurdilta; mitä ihmettä ne seniorit 
kauppakeskuksessa tekevät? 

Kyselin asiaa isältä, joka innostui kertomaan, miten 
he tekevät ostoskierroksen Prismassa ja sitten 
menevät kahvilaan, jonne kerääntyy vanhoja tuttuja 
rupattelemaan. Minua alkoi kiinnostamaan, onko 
tämä yleisempikin ilmiö. Miksi seniorit viettävät aikaa 
kauppakeskuksissa ja mitä he siellä tekevät? Mitä muita 
merkityksiä kauppakeskuksella on senioreille kuin 
ostaminen?

Otin tämän teemakseni Design Ethnography-kurssiin 
(kevät 2017). Kävin havainnoimassa Helsingissä mm. 
Malmilla ja Oulunkylän kauppakeskuksessa, jossa 
haastattelin muutamia senioreita vapaamuotoisesti. 
Tampereella havainnoin ja olin mukana isäni 
tapaamisessa kauppakeskus Prismassa. Haastattelin 
puhelimitse kahta rouvaa, joista toinen (75 v.) asui 
osittaisten palvelujen asunnossa kauppakeskuksen 
vieressä ja toinen (70 v.) kerrostalossa kauppakeskuksen 
läheisyydessä. Minua kiinnosti heidän suhtautumisensa 
kauppakeskukseen, miksi menevät ja miten käyttävät 
sitä.

Erään haastatellun ongelma oli odottaminen. Hän tilaa 
kotipalvelusta viikon ruuat puhelimella. Toimituspäivänä 
hän joutuu odottamaan kotonaan koko päivän, koska 
toimitusaikaa ei tiedetä etukäteen.Toisaalta hän kävelee 
läheiseen kauppakeskukseen melkein joka päivä. Siellä 
myydään erilaisia lounasruokia, jotka voi ottaa mukaan 
tai nauttia paikan päällä. Mietin, miksi hän ei syö 
marketissa päivittäin lounasta oman valinnan mukaan? 
Tai voisiko kauppakeskus toimittaa ruuat kotiin kuten 
pizzakuski? Voisiko ruuat käydä tilaamassa kasvotusten 

silloin kun ei osaa käyttää digitaalisia sovelluksia?
Toinen haastateltava kertoi useimmiten joutuvansa 
odottamaan aamulääkkeen antajaa, jopa muutaman 
tunnin vaikka lääke pitäisi ottaa säännöllisesti samaan 
aikaan joka aamu. Vasta lääkkeen jälkeen hän pääsee 
lähtemään syömään läheiseen palvelutaloon. Sen 
jälkeen hän kävelee paikalliseen kauppakeskukseen 
kuluttamaan aikaansa. Mietin voisiko aamulääkkeen 
saada kauppakeskuksen apteekista? Kun hän sinne 
kuitenkin kävelee päivittäin.

Mieleeni jäi erään seniorin toive paikasta, jossa voisi 
syödä edullisesti, lukea päivän lehdet ja viettää aikaa. 
Nyt hän käy kirjastossa lukemassa lehdet ja istuu 
kauppakeskuksen aukiolla “kun ei ole muuta paikkaa 
minne mennä”. Hänen kuvauksensa mukainen paikka 
löytyy noin 100 metrin päästä, ja se on kaupungin 
ylläpitämä kylätalo, Oulunkylän seurahuone. Mutta 
haastateltavani ei mene sinne luultavasti siksi, että 
rakennus sijaitsee mäen päällä, siellä on portaita ja 
kapeat ovet. Kauppakeskus on esteetön ja helpommin 
saavutettava.

Seurahuoneelle astuessa tulee myös tunne, että pitääkö 
minun ilmoittautua jonnekin tai osallistua johonkin 
toimintaan, kun taas kauppakeskuksessa voi oleilla 
vapaammin. Tämä havainnointi sai minut ajattelemaan, 
miten kauppakeskus on kirjaimellisesti matalan 
kynnyksen asiointi- ja kohtaamispaikka.

Näissä haastatteluissa esiin nousi myös teema, jota 
nimitän “sopivaksi sosiaalisuudeksi”. Se tarkoittaa 
sitä, että ei soitella, sovita tai säädellä etukäteen vaan 
mennään paikalle ja ollaan sosiaalisia niiden kanssa, 
jotka paikalle ilmestyvät. Ei haluta sitoutua aikatauluihin. 
Ei haluta heittäytyä liian tuttavalliseksi eikä kutsuta 
kotiin. Ei kaivata syvempää ystävyyttä eikä syvällisiä 
keskusteluja esimerkiksi sairauksista vaan puhutaan 
kevyemmistä teemoista, mahdollisesti jaetaan tietoa 
esimerkiksi ikäryhmää koskevista palveluista. Minusta oli 
erittäin mielenkiintoista, että kauppakeskus voi toimia 
tällaisen “sopivan sosiaalisuuden” mahdollistajana.

Design Driven Foresight (DDF)

Syksyllä 2017 jatkoin senioriteemaa Design Driven 
Foresight -kurssilla, onhan ikääntyminen yksi 
vaikuttavimmista megatrendeistä. Minua kiinnosti 
senioreiden suhde ruokaan, erityisesti uusiin 
ruokatuotteisiin lihan kulutuksen hillitsemisemiseksi. 
Tässä opintojaksossa haastattelin 30-, 40-, 50- ja 
60-vuotiaita (11 kpl). Pyysin heitä kuvittelemaan 
millaisena he näkevät itsensä 20 vuoden päästä, miten 
asuvat ja syövät - etenkin jos eivät pysty poistumaan 
kotoaan.

Kurssin antia oli myös tarinankerronta ilmaisutapana. 
Tulevaisuustarina auttaa ymmärtämään kehitteillä 
olevaa prototyyppiä tai teknologiaa; miten sen toimii ja 
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millaisessa suhteessa käyttäjä kokee sen. Myös tunnetta 
ja kokemusta voi välittää tarinan avulla, jolloin lukija 
pystyy samaistumaan sisältöön omasta inhimillisestä 
lähtökohdastaan.

Yhdistelemällä haastatteluista saamiani vastauksia ja 
uusia keksintöjä loin kuvitteelliset tulevaisuustarinat 
tulevaisuuden senioreille. 

Personal Project (PET)

Viime vuodet olen seurannut omien vanhempieni 
ikääntymistä. Olen tehnyt sitä palvelumuotoilijan 
näkökulmasta, mutta aikuisen lapsen silmälaseilla. Tämä 
yhdistelmä on aiheuttanut törmäyksiä. Oleko koittanut 
väkisin muotoilla heidän elämäänsä onnelliseksi, 
sellaiseksi, mitä minä itse ymmärrän onnellisuudella? 
PET-projektissa koitin unohtaa aikuisen lapsen lasini ja 
kokeilla, pystynkö ymmärtämään heitä empaattisesti.

DDF-jaksosta sain aasinsillan PET-projektiini. 
Ruoka on paitsi kiinnostava, myös sopivan kevyesti 
tunnelatautunut aihe lähestyä vanhempiani. Niinpä 
rohkaistuin kysymään, kiinnostaisiko heitä auttaa 
minua kouluprojektissa kirjaamalla päivärytmiään ja 
ruokaan liittyviä asioita, jotta ymmärtäisin seniorielämää 
paremmin. He suostuivat ja yllättäen rekrytoivat myös 
ystäviään tähän tutkimukseen. Vaikka koko projektin 
idea oli tutustua omaan perheeseeni, sainkin vielä 
rikkaampaa aineistoa saman ikäluokan senioreista. Sain 
seitsemän viikkokuvausta 60–72-vuotiailta, joista kuusi 
oli miehiä ja yksi nainen (kuva sivulla 14).

Minulla ei ollut selkeää tavoitetta mihin näitä tietoja 
tulen käyttämään, sanoin sen osallistujillekin. 
Kerroin kerääväni tietoa opintoprojektiin ja haluan 
ymmärtää seniorielämää. Lähdin liikkeelle intuitiolla, 
kokeilemalla, pystynkö ihmiskeskeisen suunnittelun 
kautta ymmärtämään vanhempiani empaattisesti. 
Myöhemmin olen huomannut, miten monella tasolla 
tämä projekti minuun vaikutti. Ensinnäkin opin, 
että omien ennakkokäsitysten muuttaminen omien 
vanhempien kohdalla on erityisen haasteellista, mutta ei 
mahdotonta. Toiseksi, suuren vaikutuksen teki se, että 
niin moni halusi auttaa tulemalla mukaan tutkimukseeni. 
Olin liikuttunut, koska osa oli uskaltanut kertoa 
ajatuksistaan syvemmin ja jopa kiitteli, että oli mukava 
kirjoittaa tällaista arjen päiväkirjaa. Sydäntarrojakin 
oli käytetty. Kolmanneksi, näiden kuvausten ansiosta 
ymmärsin, että asiat ovat ihan hyvin näin kun ne 
nyt ovat. Voin siis lopettaa heidän elämänsä väkisin 
muotoilemisen ja katsella vähän etäämmältä.

2.2. Esiymmärryksestä 
opinnäytteeksi

2.2.1. Kauppakeskus on matalan kynnyksen 
asiointi- ja kohtaamispaikka

Esiymmärrykseni perusteella koen kauppakeskuksen 
erityisenä ympäristönä: se on matalan kynnyksen 
kohtaamis- ja asiointipaikka niin fyysisesti kuin 
mentaalisesti. 

Esteettömyys, kuten liukuovet ja hissit mahdollistavat 
omatoimisen liikkumisen stigmatisoimatta. Esimerkiksi 
isäni, jolla on keuhkoahtauma, usein kieltäytyy 
lähtemästä mihinkään “perässä vedettäväksi”, koska 
liikkuminen on verkkaista ja välillä pitää pysähtyä 
hengittelemään. Muutaman kymmenen metrin kävely 
parkkipaikalta voi olla se oleellinen “korkea kynnys”, 
ettei viitsi lähteä silmätikuksi. Mutta kun auto ajetaan 
parkkihalliin ja noustaan sisään liukuportailla niin 
hitaampikin kävelijä sulautuu joukkoon.

Myös ostoskärryihin voi nojata rollaattorin sijaan ja 
tutkia kaikessa rauhassa marketin tarjontaa eli olla 
kuten kaikki muutkin ihan tavallisessa kaupassa kävijän 
roolissa. Useimmissa marketeissa on myös penkkejä 
levähtämistä varten. Niissä voi istahtaa kuka vaan. 
Sellon käytävillä on jopa useita istuinryhmiä, jotka 
houkuttelevat viipymään kauppakeskuksessa. 

Malmin kauppakeskuksessa kiinnitin huomiota, 
miten seniorit käyttivät rollaattoreja istuimina siinä 
kohdassa, missä penkkejä ei ollut riittävästi, mutta 
kokoontumispaikka oli muuten sopiva. Suomessa 
ei istuta kadun varsilla kuten etelän maissa, mutta 
kauppakeskuksessa voi olla vastaavaan tapaan osana 
yhteisöä, seurata ihmisvirtaa, säästä riippumatta.

Ikäinstituutin julkaisun mukaan “muisti- ja 
ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö tuottaa 
myönteisiä elämyksiä, herättää kiinnostusta 
ja kannustaa yhteisöllisyyteen ja ylläpitämään 
sosiaalisia suhteita” [5, s. 3]. Ikäystävällisessä 
ympäristössä on “monipuolisia sekä ikääntyneille 
suunnattuja että sukupolvet yhdistäviä toimintoja, 
myös levähdyspaikkoja ja matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja” [5, s. 3]. Minusta tämä pätee hyvin 
kauppakeskukseen.

Sopivasti sosiaalisuuden mahdollistaja

Lähiruokakauppaan kipaisee kätevästi ostoksille, 
mutta sinne ei välttämättä mennä viettämään 
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aikaa. Kauppakeskus sallii vapaan oleilun. Se on 
demokraattinen paikka, jossa voi olla osana yhteisöä ja 
altistua kohtaamisille – iästä riippumatta. Se on paikka 
minne voi mennä olemaan “sopivasti sosiaalinen”. 
Tämä “sopivasti sosiaalisuus” oli asia, joka aiemmista 
havainnoistani nousi ja oli minulle uutta. Useampi 
haastateltavani mainitsi, etteivät soittele ja sovi 
tapaamisia vaan menevät paikalle joko säännöllisesti 
(kuten isäni tiistaisin ja torstaisin klo 12) tai poikkeavat 
ex-tempore katsomaan ketä on paikalla, “ne tulee, 
ketkä tulee” isääni lainatakseni. Rouva Ogelin 
ostoskeskuksessa sanoi: “Me ei haluta muodostaa liian 
tuttavallisia ystävyyssuhteita”.

Esteetön ja salliva kauppakeskus voi toimia kohteena, 
joka houkuttelee iäkkäitä ulos ja asioimaan. 
Kauppakeskus saattaa olla oleellinen tekijä Rappe 
ym. kuvaamassa “hyvän kierteessä”, jossa omien 
asioiden hoitaminen ja arkiliikunta ylläpitävät fyysistä- ja 
psyykkistä toimintakykyä, jonka vahvistuessa ikääntynyt 
rohkenee lähteä kauemmas asunnostaan ja osallistua 
erilaisiin toimintoihin. Osallistuminen puolestaan 
lisää sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja tunnetta 
yhteisöön kuulumisesta. Kaikki tämä madaltaa kotoa 
lähtemisen kynnystä ja lisää motivaatiota ylläpitää 
toimintakykyä. [5].

2.2.2. Seniorit ja Kauppakeskus opinnäytteeksi

Näine ajatuksineni pääsin juttelemaan KONE:en 
muotoilun tutkimuksen osastolle, Jaana Hyvärisen ja 
Susanne Jacobsonin kanssa keväällä 2019. Ilokseni 
ajatukseni kiinnostivat heitä ja pääsin aloittamaan 
opinnäytteeni tekemisen KONE-stipendin turvin todella 
motivoivan aiheen parissa.

Alkuperäisenä ajatuksenani oli kartoittaa, miten 
kauppakeskus palveluineen ja liikkumisratkaisuineen 
voisi tukea senioreiden omatoimista elämää ja millaisiin 
motivaatioihin, tarpeisiin ja mielikuviin kauppakeskus 
voi vastata sekä millaisia design drivereita löydän 
tutkimalla senioreita kauppakeskuksissa. Varhaisessa 
vaiheessa fokus siirtyi empaattisen ymmärryksen 
keräämiseen yksilöllisestä seniorista. Se tapahtui 
oikeastaan heti kun aloin tutustua tutkittaviini ja käsitin 
heidän olevan huomattavan paljon aktiivisempia 
verrattuna alkuperäisiin ajatuksiini senioreista.

Tutkimuksen kohderyhmä

Rajasin tutkittavat iän perusteella 70-vuotta 
täyttäneisiin. He edustavat sodan jälkeen syntyneitä, 
suuria ikäluokkia, aivan kuten vanhempani ja heidän 
ystävänsä, joita olin jo aiemmin tutkinut. Nyt oli 

kiinnostavaa saada ymmärrystä saman ikäisistä, mutta 
eri paikkakunnalla asuvista senioreista. 

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui empatialuotain [2,3], 
koska se on mainio tapa päästä lähelle tutkittavan arkea 
ja kerätä laadullista, syvemmän ymmärryksen tietoa 
tutkittavasta. Luotain on itsedokumentointiväline, johon 
seniori kirjaa tietoa viikon tapahtumista, ajatuksista 
ja tunteista. Keskustelutilanteessa tutkija voi esittää 
tarkentavia kysymyksiä luotaimen merkinnöistä ja näin 
ymmärtää, mitä tutkittava niillä tarkoittaa. Luotain toimii 
siis myös muistin tukena.

Kauppakeskus Sello

Kohteeksi suositeltiin Espoon Leppävaarassa sijaitsevaa 
kauppakeskus Selloa, joka on yksi Pohjoismaiden 
suurimmista ja monipuolisimmista kauppakeskuksista. 
Kauppakeskus Sello toimi tutkittavia yhdistävänä 
tekijänä sekä keskustelun lähtökohtana. Se myös rajasi 
opinnäytettä keskittymään yksittäisen, kauppakeskusta 
käyttävän, omatoimisen seniorin elämän 
ymmärtämiseen. 

Sellossa on isojen ruokamarkettien lisäksi yli 170 
liikettä, ravintola- ja kahvilapalveluita ja pankki-, posti- 
ja vakuutusasiapalveluita, kirjasto, kulttuurikeskus 
Sellosali, elokuvateatteri, kuntosali sekä viihdepalveluita 
kuten biljardi- ja keilaussalit, pubeja ja yökerho sekä 
hotelli. Sellon vieressä on juna-asema ja bussiterminaali, 
alakerrassa 2 900 ilmaista pysäköintipaikkaa. 
Pysäköintihallin yhteydestä löytyy kierrätyspiste.

Senioreita on erityisesti huomioitu järjestämällä 
suosittua kauppakeskuskävelyä maanantaisin 
klo 9:30–10:30. Tapahtuma on maksuton ja sen 
ohjaamisesta vastaa Espoon kaupungin liikuntatoimi. 
Kauppakeskuskävelylle ei tarvitse ilmoittautua eikä 
se vaadi erityistä vaatetusta. Kauppakeskuskävelyllä 
osallistujat kävelevät kauppakeskuksen käytäviä 
kerros kerrallaan, usein samalla rupatellen. Välillä 
tehdään tasapainoharjoitteita ja käytetään portaita. 
Tarvittaessa kerroksesta toiseen voi siirtyä hissillä, 
näin kävelyjumppaan voi osallistua myös rollaattorilla 
tai pyörätuolilla. Lopuksi venytellään keskusaukiolla. 
(Liitteissä lehtileikkeitä kauppakeskuskävelystä, sivu 65).

Kävelyn jälkeen alkaa Sellon kirjastossa tunnin mittainen 
kehonhuolto ja tasapainoharjoittelu, maksuttomia 
nekin. Perjantaisin kirjastossa on tuolijumppaa ja 
torstaisin tietotekniikan opastusta. Tiistaisin Sellosali 
järjestää päivätansseja, iltapäivädiscoa, maksuttomia 
iltapäiväelokuvia sekä konsertteja klo 13:30. [6]
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KUVA 04: ESIMERKKI KÄYTTÄJÄKESKEISEN SUUNNITTELUN PROSESSISTA.
Toimeksiantoa tarkennetaan keräämällä tietoa ja rajaamalla esiymmärrys siitä, mitä ollaan tutkimassa/mistä toimeksiannossa on kysymys. 
Käyttäjäymmärryksen keräämiseen tehdään suunnitelma ja luodaan välineet, kuten esimerkiksi empatialuotain. Tutkimuksen tuotoksista rajataan 
oleellinen tieto ideointia ja konseptointia varten. Prototyypiointi-vaiheessa kerätään tarvittaessa lisää ymmärrystä esimerkiksi osallistamalla käyttäjiä, 
ennen varsinaista tuotannollista muotoilua. Opinnäytteeni keskittyy käyttäjäymmärrys-vaiheeseen.

EMPATIA-
LUOTAIN
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Teoriaa 
& käytäntöjä

Opinnäytteeni perusta on muotoilussa ja 
käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa, jotka avaan 
seuraavaksi tiiviisti.

Kun perinteisen muotoilun lähtökohtana on muotoilijan 
oma luova prosessi, materiaaliset tai tekniset kokeilut, 
käyttäjäkeskeinen suunnittelu, kuten nimestäkin voi 
päätellä, keskittyy käyttäjään. Suunnittelun ja muotoilun 
lähtökohtana on ymmärtää käyttäjää; miten hän toimii 
ja mikä hänelle on merkityksellistä. 

Ymmärrystä käyttäjästä voidaan kerätä määrällisesti ja 
laadullisesti. Suurelle joukolle laadittu markkinatutkimus 
on yksi perinteinen menetelmä, samoin kysely ja 
ryhmäkeskustelu, joilla saadaan kerättyä määrällistä 
tietoa. Pääsääntöisesti ne perustuvat tuttujen, jo 
olemassa olevien asioiden kommentointiin. Tulokset 
voidaan esittää lukuina, tilastoina ja taulukkoina, ja 
niistä voidaan tulkita yleisymmärrys kohderyhmästä. 

Laadullinen tutkimus keskittyy syvällisemmän tiedon 
keräämiseen pienemmästä kohderyhmästä. Avoimien 
kysymysten ja tehtävien avulla pyritään ymmärtämään 
käyttäjän elämää, arvoja ja motiiveja ja sitä kautta 
löytämään uusia mahdollisuuksia. 

Käyttäjätutkimuksella kerättyä aineistoa tulkitaan ja 
siitä voidaan ideoida luonnoksia erilaisista tuote- tai 

palveluaihioista. Prosessi jatkuu konkretisoimalla ja 
visualisoimalla sopivia luonnoksia. Valitusta konseptista 
voidaan tehdä prototyyppi, jota kokeillaan ja 
jatkokehitetään esimerkiksi osallistaen käyttäjiä. Näiden 
vaiheiden perusteella voidaan siirtyä varsinaiseen 
tuotteen, palvelun tai systeemin tuotannolliseen 
muotoiluun (kuva sivulla 18). Käyttäjäkeskeisen 
suunnitteluprosessin tarkoitus on johtaa “tuotteisiin, 
järjestelmiin ja palveluihin, jotka ovat johdonmukaisesti 
ymmärrettäviä ja käytettäviä niin fyysisesti kuin 
emotionaalisestikin” [7, s. 610]. 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun juuret juontavat 
tietoteknisten laitteiden kehittymiseen ja 
jalkautumiseen työpaikoille, koteihin ja vapaa-aikaan 
1980- ja 1990-luvuilla. Vauhdikas kehitys loi uusia 
haasteita liittyen niin fyysiseen käyttöliittymään kuin sen 
sisäiseen logiikkaan. Tarvittiin uusia metodeja tukemaan 
ymmärrystä käytettävyydestä ja mittareiksi luotiin mm. 
ISO-standardeja. Kun aiemmin rationaalisena pidetty 
käyttäjä alettiin nähdä inhimillisenä kokijana, oli tärkeää 
ymmärtää miten hän kokee tuotteen, palvelun tai 
järjestelmän muodon ja estetiikan sekä sen sopivuuden 
omaan elämäntapaansa ja työhön. [2, 3, 7]

Hyvä käytettävyys yksistään ei riitä takaamaan 
miellyttävää käyttökokemusta, koska kokemukseen 
vaikuttaa aina käyttäjän tunteet. Toisinaan 

3.1. Käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun periaatteita
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tunnekokemus menee jopa käytettävyyden edelle. 
[2, 3, 7, 8]. Älykkäät ja mobiilit teknologiat ovat 
tuoneet mukaanaan elämyksellisyyden ja yhteydet. 
Käyttökokemusta määrittää inhimillisten tarpeiden ja 
toiveiden lisäksi vuorovaikutus ja yhteys esineiden, 
palveluiden, järjestelmien ja ihmisten välillä. [2, 3, 7]

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ei liity ainoastaan 
muotoilun kenttään. Ammattimaista suunnittelua 
(design) harjoittaa myös insinöörit, sekä Herbert 
Simonin mukaan “kaikki, jotka kehittävät nykyisiä 
toimintatapoja kohti toivottua suuntaa, suunnittelevat 
(design).”  [9, s. 55]. Niinpä käyttäjä voidaan nähdä 
suunnitteluprosessin pääosassa usein myös esimerkiksi 
kaupallisen alan-, arkkitehtuurin-, kasvatus- ja 
lääketieteen koulukunnissa [9, s. 56]. 

Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyy usein 
monialaiset tiimit, jossa muotoilija voi toimia 
selkeyttäjänä ja näkyväksi tekijänä (sense making) 
hyödyntäen taidekoulutustaustaansa. Symbolien, 
kaavioiden ja visualisointien avulla eri taustaisten tiimin 
jäsenten on helpompi ymmärtää toisiaan.

3.2. Empatia ja kohtaaminen

“Kaikki todellinen elämä on kohtaamista” 
Martin Buber, 1921.

“Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää ja jakaa toisen 
tuntemuksia. Se on psykologinen mekanismi, jonka 
ansiosta voimme ymmärtää toisen ilmeiden ja eleiden 
perusteella hänen tunnetilaansa”. [10, s. S4357].  
Lyhyesti sanottuna empatia on ymmärtämisen väline, 
se on tietämistä kun taas sympatia on samaistumista ja 
sulautumista tunteeseen [11, s. 441]. Eli empaattinen 
katsoo toista etäämmältä neutraalin kiinnostuneesti, 
ikäänkuin tutkija, joka ei halua muuttaa eikä vaikuttaa 
vaan pelkästään ymmärtää.

Muotoilijakin on ensisijaisesti ihminen. Hän prosessoi 
keräämäänsä tietoa omien kokemustensa ja 
tulkintojensa kautta. “Empaattinen suunnittelu antaa 
muotoilijalle mahdollisuuden käyttää sekä omaa luovaa 
mielikuvitustaan ja kokemustaan” [3, s. 41]. Eli vaikka 
kuinka pyrin olemaan neutraali, suodatan kuitenkin 
tutkittavien tarinat omaksi tulkinnakseni. Toisaalta, 
kuten Mattelmäki toteaa, empatia, intuitio, inspiraatio 
sekä subjektiivinen näkemys ovat kaikki monitulkintaisia 
[2]. 

Devecchi & Guerrinin [10] ehdottaa, että empatia 
ei ole ainoastaan toisen asemaan asettumista vaan 
pikemminkin taito olla toisen kanssa. Se tarkoittaa 
kasvotusten kohtaamista, toiseen tutustumista ja 
toiseuden hyväksymistä. 

3.3. Muotoiluempatia

Muotoiluempatia liittyy käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun, ja empatiasta on alettu puhua muotoilun 
kentällä 1990-luvun lopulla samaan aikaan kun 
teknologiset tuotteet rynnistivät kuluttajamarkkinoille. 
Koska ihmiset eivät aina välttämättä osaa itse kuvitella, 
millaisia ratkaisuja he tulevaisuudessa valitsisivat, 
perinteiset markkinatutkimukset eivät tarjonneet 
riittävää tietoa muotoilun tueksi. Empaattisen 
lähestymistavan avulla haluttiin ymmärtää ihmisten 
tunteiden, kokemusten sekä arjen merkityksiä ja 
niiden yhteyttä siihen, millaisia tuotteita, palveluita ja 
järjestelmiä heille kannattaa muotoilla. [3, 10, 12] 

Normanin mukaan kaikki ajattelu on sidoksissa 
tunteisiin, usein alitajuisesti. Tunteet puolestaan 
vaikuttavat ajattelutapaan ja ohjaavat soveliaaseen 
käyttäytymiseen, “kohti hyvää”. [8]. Siksi ihmistä pitää 
ymmärtää kolmella tasolla. Näistä ensimmäinen on 
vaistonvarainen taso (visceral): tuotteen tai palvelun 
ulkonäkö, ensikosketus, joka herättää välittömän 
reaktion ihmisessä luonnostaan. Tässä suhteessa 
ihmiset ovat kaikkialla maailmassa hyvin samankaltaisia; 
kun tilanne tai esine tarjoaa mahdollisuuden ruokaan, 
lämpöön tai suojaan, ihmisen geeneihin ohjelmoitu 
ensireaktio on positiivinen. Välittömän mielihyvän 
aikaansaa mm. makea tuoksu ja maku, hymyilevät 
kasvot, symmetriset esineet sekä pyöreät ja pehmeät 
muodot. Automaattisesti negatiivisen tunteen herättää 
esimerkiksi äkilliset kovat äänet tai kirkkaat valot, 
pimeys, kitkerä maku ja terävät esineet. [8]

Toinen taso on käytettävyyden ja tarpeen täyttämisen 
taso (behavioral): mitä tuote tai palvelu tekee? Jos se 
ei tee mitään mielenkiintoista, ei ole väliä miten se 
toimii. Tuotteen pitää täyttää tehtävänsä, tuntua hyvälle 
ja olla ymmärrettävä. Käytettävyyttä tutkitaan mm. 
havainnoimalla ja kyselemällä, koska käyttäjä ei aina 
pysty kuvittelemaan mitä tarvitsee. Kulttuuriset erot, 
kokemukset, kouliintuminen ja koulutus vaikuttavat 
suuresti käyttökokemukseen sekä siihen, mitä 
käyttäminen merkitsee, eli reflektiiviseen tasoon. [8]

Kolmas taso (reflective) pohtii, mitä tuotteen tai 
palvelun käyttäminen merkitsee käyttäjälleen ja 
mitä siitä halutaan viestiä muille. Siihen vaikuttaa 
mm. henkilökohtaiset muistot, kokemukset ja 
mielikuva itsestä sekä edellämainitut koulutus ja 
kulttuuriympäristö. Normanin mukaan kaikki huolehtivat 
siitä, mitä muut meistä ajattelevat – ja se vaikuttaa 
valintoihimme. Jonkin asian valitseminen voi tuntua 
väärältä, vaikka asia itsessään olisikin tarpeellinen. 
Toisaalta saatamme hankkia jotain mitä emme tarvitse, 
emmekä edes käytä, tukeaksemme jotain asiaa. 
Reflektiivisen tason toiminta useimmiten määrittää 
kokonaisvaikutelman, sen millaista tarinaa käyttäjä 
haluaa kertoa itselleen ja muille käyttämästään 
palvelusta tai esineestä. [8]
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Ääneen ilmaistu & kehonkieli

Tekeminen & käyttäminen

Tunteminen, haaveet, pelot, 
merkitykset

Mitä mieltä käyttäjä on 
tuotteesta/palvelusta, mikä on 
ensireaktio?
Ymmärrystä kertätään esimerkiksi:
Haastattelut, kyselyt

Miten ihminen käyttää tuotetta/
palvelua, miten se täyttää 
tehtävänsä?
Ymmärrystä kertätään esimerkiksi: 
Havainnointi, dokumentointi, 
varjostus

Mitä tuotteen/palvelun 
käyttäminen merkitsee ihmiselle?
Ymmärrystä kertätään 
esimerkiksi: Luovat työtavat, esim. 
luotain, muotoilupelit, roolipelit, 
näytteleminen, 
tekemistyökalut (make tools)

VISCERAL

vaistonvarainen taso, 
ihmiset melko samanlaisia 
kaikkialla maailmassa. 
“pimeä tila pelottaa minua, 
haluan valoa”

BEHAVIORAL

tarpeen täyttämisen taso
“jos se ei tee mitään 
mielenkiintoista, ei ole väliä 
miten se toimii”

REFLECIVE

merkityksen taso, ihmiset 
erilaisia  riippuen mm. 
kulttuuritaustasta, 
koulutuksesta ja 
kokemuksista. 
“valintani on 
ympäristöystävällinen, voin 
maksaa enemmän, että 
maailma pelastuu”

KUVA 05: KÄYTTÄJÄYMMÄRRYS KOLMELLA TASOLLA. 
Käyttäjää pitäisi ymmärtää kolmella tasolla; vaistonvaraisella, tarpeentäyttämisen ja merkityksen tasolla. Ihmisiä voi haastatella selvittääkseen 
heidän ensireaktionsa ja mielipiteensä tuotteeseen/palveluun. Ihmisiä voi havainnoida kun halutaan ymmärtää miten he käyttävät tuotetta/
palvelua. Ymmärtääksemme ihmisen piilossa olevia tunteita ja merkityksiä, ymmärrystä kerätään luovilla menetelmillä kuten esimerkiksi luotaimilla. 
Visualisoinnissa olen yhdistänyt Sanders & Dandavate “Say-Do-Make”-periaatetta  [13] ja Normanin ihmisen ymmärtämistä kolmella tasolla [8].

Mattelmäki [3, s. 32] viittaa Sanders & Dandavaten 
Say-Do-Make periaatteeseen ehdottaessaan että, 
“tutkittavia pitää kuunnella, mitä he sanovat, 
katsoa mitä he tekevät ja antaa heille mahdollisuus 
ilmaista mitä ajattelevat, mistä he pitävät ja mistä 
he unelmoivat. Ihmisiä kuunnellaan tyypillisesti 
haastatteluissa, heitä katsotaan havainnoimalla ja he 
ilmaisevat itseään erilaisten luovien työtapojen avulla” 
[13]. 

Muotoiluempatian tarkoituksena on hahmottaa 
käyttäjän konkreettiset ja piilevät tarpeet sekä 
ymmärtää käyttäjä yksilönä. Empaattisen asenteen 
lisäksi muotoilija voi luoda erilaisia työvälineitä 
edistämään ymmärrystä. Suora vuorovaikutus 
lienee paras tapa ymmärryksen rakentamiseen, 
koska siinä tutkittava voi olla tutkimuskohteena, 

inspiroijana, opettajana ja osallistujana [11]. Erilaiset 
empatiamuotoilun tekniikat, kuten esimerkiksi yhdessä 
tehdyt visualisoinnit, tunnelmataulut ja kollaasit sekä 
muotoilupelit, roolileikit ja tarinankerronta auttavat 
tutkittavaa jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Koska muotoilijan omakohtainen kokemus on 
keskeistä empaattisessa ymmärtämisessä, hän voi 
astua tutkittavan saappaisiin kirjaimellisesti. Miltä 
tuntuu kauppareissu rollaattorin kanssa? Mitä fyysisiä 
esteitä tulee kohdalle? Millaisia tuntemuksia ja 
ideoita kokemus herättää? Kun suunnittelija ottaa 
itse rollaattorin ja lähtee kokemaan tutkittavan arkea 
empatiakokemus siirtyy tutkittavalta tutkijalle. Toisaalta 
myös tutkija, “astellessaan vierain saappain” voi tuoda 
tutkittavalle uusia näkökulmia esimerkiksi kyselemällä 
“tyhmiä kysymyksiä”.
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Aina ei kuitenkaan ole mahdollista olla suorassa 
vuorovaikutuksessa tutkittavaan. Silloin muotoilija voi 
suunnitella käyttäjäkohtaisia välineitä, kuten päiväkirjan, 
kameratutkimuksen tai luotaimen, joiden avulla käyttäjä 
itsedokumentoi kokemuksiaan, ja joita muotoilija sitten 
tulkitsee. Toisinaan koko tutkimusvaiheen suorittavat 
ulkopuoliset tutkijat. He saattavat myös tulkita ja välittää 
käyttäjätiedon ja löydökset suunnittelutiimille. Silloin 
empatian siirtymistä edistää raaka-data, kuten valokuvat 
tutkittavista omassa ympäristössään ja alkuperäiset 
siteeraukset heidän omalla käsialallaan [11, s. 439]. 

Muotoiluempatia auttaa myös tiedon jakamista ja 
vuorovaikutusta monialaisen ryhmän välillä ja inspiroi 
ideointia. Voisin väittää, että empaattinen ilmapiiri luo 
turvallisuutta, jossa jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus 
uskaltautua ilmaisemaan ajatuksiaan pelkäämättä 
joutuvansa arvostelluksi. Tälläinen empaattinen, 
kiinnostunut tapa kohdata toisia rikastuttaa kaikkia 
antamaan oman parhaan panoksensa projektiin. 
Kouprie ja Visser ehdottavat, että empatiakyvykkyys 
ja -innokkuus kannattaa huomioida työtiimiä 
muodostettaessa, koska avoin ja empaattinen asenne 
voi johtaa laajempaan yhteisymmärryksen kasvuun 
myös tiimin sisällä [11].

Kouprien & Visserin mukaan kyky empatiaan vaihtelee, 
he puhuvat muotoilijan omiin kokemuksiin perustuvasta 
empatia-horisontista. Horisontti voi vaihdella eri aikoina 
ja sitä voi laajentaa harjoittelemalla. [11, s. 439]. Minusta 
tämä kuulostaa loogiselta ja sopii kaikkiin ihmisiin 
ammatista riippumatta. Omat kokemukset antavat 
perspektiiviä asioihin; kun on itse kokenut samaa, 
on helpompi ymmärtää toisen tunnetiloja. Toisaalta 
elämäntilanteet vaikuttavat meihin niinkin, että se mihin 
vuosia sitten pystyi samaistumaan ei ehkä tunnukaan 
enää yhtä koskettavalta.

Kyvykkyyden lisäksi toinen tärkeä tekijä on innokkuus. 
Muotoilijaa voi motivoida henkilökohtainen kiinnostus 
tutkittavaan asiaan, jolloin innokkuus vahvistaa 
empaattista suhtautumista. Innokkuuteen vaikuttaa 
erilaiset tunnetilat ja vallitsevat tilanteet. Esimerkiksi 
väsymys ja pitkään venynyt työpäivä luonnollisesti 
laskee innokkuutta ja sitä kautta empaattisen ajattelun 
tasoa, samoin löyhä sitoutuminen projektiin. [11] 

3.4. Empatialuotain

Kulttuuriluotaimet (Cultural Probes) voidaan nähdä 
lähtölaukauksena luotaintutkimukseen. Vuonna 1999 
Bill Gaver, Tony Dunne ja Elena Pacenti kirjoittivat 
artikkelin, jossa kertoivat kulttuuriluotain-projektista, 
jolla keräsivät käyttäjäymmärrystä uuden teknologian 
kehittämiseksi. Tutkittaville annettiin mm. tulkinnallisia 
karttoja, kameratehtäviä ja avoimia kysymyksiä 
postikorteissa. Tälläisen muotoilulähtöisen ja 
empaattisen lähestymistavan avulla ihmisiä haastettiin 

uuden lailla ajattelemaan ja kertomaan siitä, millaista 
heidän elämänsä on. Sen jälkeen luotaimista onkin 
tullut käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustyövälineitä 
ja niitä on sovellettu useissa teollisissa ja akateemisissa 
tutkimuksissa ympäri maailman. [3, 10, 14]

Omaan tutkimukseeni valitsin luotaimen, koska 
luotaimen voi lähettää sinne, minne tutkija ei voi 
mennä. En voi olettaa, että pääsisin esimerkiksi seniorin 
kotiin havainnoimaan hänen intiimiä elämäänsä, koska 
tutkimuksen alkuvaiheessa luottamusta rakennetaan 
vasta tunnustelevin askelin. Toisaalta, tutkittava voi 
toimia erilailla itsedokumentoidessaan kuin tutkijan 
läsnäollessa. Tutkijan läsnäolo saattaa vääristää 
tutkimustilannetta, ihmisillä kun on taipumus pyrkiä 
miellyttämään ja antamaan itsestään parempi kuva, tai 
joku voi provosoitua tutkijan läsnäolosta esittämään 
roolia. Luotaimen kanssa tutkittava elää tavanomaista 
elämäänsä ja raportoi siitä sen minkä haluaa kertoa. 

“Luovassa prosesissa etsitään tyypillisesti jotakin, 
mitä ei tiedetä, ennen kuin se löytyy” [3, s.17]. Sen 
lisäksi, että luotain on itsedokumentointiväline, se voi 
inspiroida luovaan itsepohdiskeluun. Luotain saattaa 
avata ajatuksia, joita ei aina edes pysty sanallistamaan. 
Kuvakortit, valokuvat ja muut visualisoinnit sekä 
luotainesineet voivat toimia apuna itseilmaisussa. 
Näiden avulla myös tutkija voi ymmärtää tutkittavaa 
empaattisesti. [3]

Yhdelle on luontevaa kirjoittaa, toiselle piirtää ja 
kolmannelle ilmaista itseään jollain muulla tavalla, 
vaikka runoilemalla. “Luotain ei pelkästään näytä 
tukevan erilaisia kommunikointityylejä, mutta myös 
eri tyylit tuottavat erilaista tietämystä” [15, s.89]. 
Esimerkiksi Wallace & al. kuvaavat julkaisussaan 
“Making design probes work” visuaalisesti 
siemenpaketilta näyttävää luotainpakettia “Self Seeding 
Probe”, jonka sisällä oli muutamia kasvien etikettejä. 
Osallistujaa pyydettiin kuvittelemaan luonnettaan ja 
ominaispiirteitään siemeninä: mitä ne olisivat, minne 
hän kylväisi ne ja mitä niistä puhkeaisi kukkaan. [16]. 
Minusta tämä kuvaa hyvin sitä, miten luotain voi kutsua 
itsetutkiskeluun ja ajatusten näkyväksi tekemiseen. 

”Kun tutkimuksen kohteena ovat ihmisten kokemukset 
ja tuntemukset, ei absoluuttisen totuuden selvittäminen 
ole mahdollista” [17, s. 171]. Luotaimillakaan ei 
lähtökohtaisesti selvitetä “totuutta” vaan ne ovat 
kokeilevia ja uusia näkökulmia etsiviä [3]. “Analysoinnin” 
sijaan luotaintietoa pikemminkin “tulkitaan”. Sen avulla 
asioita jäsennetään, niihin pyritään saamaan “tolkkua”, 
järkeä, järjestystä, hahmotusta ja ääriiviivoja (sense 
making). [2, s.88]. Siksi luotain soveltuu hyvin projektin 
alkuvaiheeseen, kun tarkoituksena on kartoittaa 
yleisnäkemystä tutkittavasta kohteesta ja rohkaista 
osallistujia pohtimaan kokemuksiaan sekä kirjaamaan 
niitä projektin seuraavissa vaihessa [18, s. 85].

Luotainkysymyksiin saadut vastaukset ja kuvaukset 
eivät sellaisenaan riitä avaamaan merkitystä, se pitää 
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selvittää kommunikoimalla; mitä tutkittava tarkoittaa 
esimerkiksi valitsemillaan kuvilla. Siksi tuloksetkaan eivät 
johda kattavaan tietoon vaan pikemminkin tarkempiin 
tutkimuskysymyksiin. [2]. Luotainta onkin menetelmänä 
kritisoitu sen pirstaleisuudesta ja monitulkintaisuudesta. 
Toisaalta monitulkintaisuus voi nostaa esille 
yllättäviä, tuoreita näkemyksiä, joita yksiselitteiset 
tutkimustulokset eivät osaisi inspiroida. [2]. 

Empatialuotaimella kerätty materiaali voidaan tulkita 
yhteistyönä suunnittelutiimin kesken, esimerkiksi 
etsien tiettyjä teemoja. Niiden pohjalta luodaan mm. 
persoonia ilmentämään tutkittavan kohderyhmän 
ominaisuuksia. Luotaimateriaali toimii tiedon 
jakamiseen ei ainoastaan suunnittelutiimissä vaan myös 
yhteistyökumppaneiden kesken.  [18]

Luotainpaketti ja luotainesineet

Luotainpaketteja ei ole valmiina myynnissä, ne 
suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Tyypillisesti 
luotainpaketti sisältää tarkoitukseen suunniteltuja 
luotainesineitä, esimerkiksi päiväkirjan, kortteja, 
karttoja, tarroja tai muita inspiroivia tarvikkeita. 
Paketissa saattaa olla kertakäyttökamera, jolla tutkittava 
voi kuvata itselleen merkityksellisiä näkymiä. Näiden 
materiaalien avulla tutkittavaa pyydetään vastaamaan  
luotaintehtäviin. [3] 

Usein myös mobiililaitteita, kuten älypuhelinta, 
käytetään itsedokumentointiin. Silloin etuna 
on mm. nopea vuorovaikutus tutkittavaan ja 
kuvaamismahdollisuus. Itsensä kuvaaminen 
videopäiväkirjaan saattaa erityisesti nuoremmalle 
kohderyhmälle olla vaivattomampi tapa ilmaista itseään 
kuin kirjoittaminen, sen etuna on myös kehonkielen 
havainnointi [19]. Haasteita saattaa tuottaa se, että 
teknisten laitteiden toimivuudessa on eroja. Myös 
tutkittavan tietosuojaan ja anonyymiyteen liittyvät tekijät 
pitää harkita tarkasti luotaamistapaa suunniteltaessa 
[19].

Visuaalisesti luotainpaketin tulisi olla mielenkiintoinen 
ja tutkittavaa aihetta tukeva, koska se ohjaa ja 
motivoi tehtävien tekemistä. Etsiessäni tietoa siitä 
millaisia luotaimia on tehty, tulin siihen käsitykseen, 
että luotaimet ovat usein käsityömäisesti tehtyjä 
kokonaisuuksia, joissa paketin ulkoasu johdattaa 
jo aiheeseen. Tämän perusteella ymmärsin, että 
pelkästään luotainpaketin ja -esineiden konkreettiseen 
valmistamiseen tarvitaan aikaa ja näppäryyttä. 

Oma luotaimeni tuli olla seniorin näkökulmasta 
helposti lähestyttävä ja itselleni helposti tulkittava. 
Halusin käyttää hyväksi mahdollisimman paljon 
valmiina löytyviä materiaaleja. Siksi kävin kaupoissa 
inspiroitumassa ja kuvaamassa ideoita erilaisista 
“tilpehööreistä”, joista voisin rakentaa luotainpaketin. 
Tutkin kalentereita, muistikirjoja, papereita ja valmiita 
skräppäys-paketetteja, jotka olisi helppo kustomoida 

päällystämällä. 

Luotainpaketin sisällön, ulkoisen ilmeen ja tehtävien 
suunnittelu muistuttaa enemmän muotoilutyötä 
kuin tyypillistä tutkimuksen suunnittelua [2]. 
Suunnitteluprosessissa mietitään tutkittavaa, 
tutkimuskysymyksiä, luotaintehtäviä ja -materiaaleja 
sekä kokemusyhteyksiä samanaikaisesti; millainen 
tutkittava on ja millaisin välinein häntä saisi innostettua 
avautumaan elämästään. Suunnitteluprosessi on jo 
tutustumista kohderyhmään.

“Luotainpaketin tulisi olla helppo ja vaivaton sen 
täyttäjälle sekä auttaa luotainvastauksia tulkitsevaa 
tahoa muodostamaan ihmisestä mahdollisimman 
kattava kuva” kirjoittaa Joona Elo opinnäytteessään 
[20, s. 74–75]. Tarkoitus ei ole täyttää pakettia 
mahdollisimman monella esineellä, vaan tarrat, 
kuvitukset ja muut inspiroivat tarvikkeet kannattaa koota 
harkitusti. 

Vaikeatulkintaiset materiaalit saattavat hämmentää ja 
laskea motivaatiota, ne voivat myös ohjata tutkittavaa 
harhaan. Elo kertoo opinnäytteessään, miten tutkittavat 
eivät innostuneet tarrojen käyttämisestä ja kokivat 
“askartelutehtävän” liian hankalana [20]. Myös erilliset 
tehtävät, jotka olivat kirjekuorissa eikä tehtäväkirjan 
yhteydessä olivat jääneet osalla avaamatta [20]. Joonan 
mukaan tutkittavien oli ehkä vaikea ymmärtää niiden 
yhteyttä kokonaisuuteen [20].

Luotain lahjana

Luotainta on verrattu lahjaan. Sen avulla jaetaan 
jotain molemmin puolin. Paketti kertoo tutkittavalla 
jotain suunnittelijasta ja hänen ideoistaan, ja tehtäviä 
täyttäessään tutkittava kertoo itsestään suunnittelijalle. 
Lahja myös kuvastaa antajan käsitystä lahjansaajasta, 
siksi luotainta suunnitellessa ihmiselle, jota ei vielä 
tunne kovin hyvin on omat haasteensa. [2, 16].

Minäkin halusin luotaimeni tuntuvan lahjalta. Käsitin 
lahjansaajan sellaiseksi, joka ehkä hämmentyy jos 
lahja on visuaalisesti liian “brändätty” tai taiteellinen, 
siksi luotaimen tulee olla helposti ymmärrettävä, 
käytännöllinen “peruslahja”. Ajattelin omia 
vanhempiani ja muutamaa senioria, joihin olin 
tutustunut; heille luotain saisi olla yksinkertaisen 
päiväkirjamainen, johon voi kirjoittaa käsin. 

Kirjoitus- ja värikynät, tarrat, teippi, liima ja muistilaput 
olisivat sopivan tuttuja pikku lahjoja kannustamaan 
itseilmaisua. Ne ovat myös pieniä tarpeellisia asioita 
lähes jokaisen kotona, myös seniorin, ja ne jäisivät 
käyttöön myös tutkimuksen jälkeen. 

Kosketusnäyttökynän ajatelin ilahduttavan senioria, joka 
voi sen avulla osua paremmin älypuhelimen tai tabletin 
pieniin näppäimiin. Paitsi että se toimii “taikasauvana” 
se on myös pieni lahja. Aika monet seniorit tekevät 
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käsitöitä, siksi hankin mukaan laadukkaat Fiskarsin 
oranssipäiset käsityösakset, jotka sopivat niin oikea- 
kuin vasenkätisille. Ne ovat tunnistettavat ja mielletään 
arvokkaiksi, ja ne voi antaa lahjana eteenpäin, jos ei 
jostain syystä itse saksia tarvitsekaan. Lisäksi sain antaa 
osallistujille 30 euron arvoiset Sellon lahjakortit.

Luotainpaketilla pyritään herättämään tutkittavassa 
mukava tunne. Pienikin lahja edistää positiivista 
tunnetta ja ihminen on luovempi silloin kun hänestä 
tuntuu hyvälle [8]. Koska tutkittavat seniorit laittavat 
itsensä likoon kertoessaan oman tarinansa, heitä on 
hyvä muistaa pienellä kiitoksella, jotta heille jää hyvä 
mieli tutkimuksesta [17].

Prototyyppi – Mappi

Luotaimen suunnittelussa kannattaa jo varhaisessa 
vaiheessa miettiä sitä, miten kerättyä tietoa käsitellään, 
jaetaan ja säilytetään. Esimerkiksi onko tavoitteena 
säilyttää jokaisen tutkittavan tuotokset omissa 

paketeissaan, jolloin on tärkeää on pitää huolta 
etteivät erilliset sivut irtoa ja luotaintehtävät katoa. 
Jos luotaimilla on tarkoitus jakaa tietoa sellaisinaan 
esimerkiksi suunnittelutiimin jäsenille, visuaalisuuden ja 
digitaalisuuden miettiminen on hyvä tehdä prosessin 
alussa. [21]. “Kuten teollisessa muotoilussa yleensä, 
myös luotainten suunnittelussa funtionaalisuus ja 
käytettävyys ovat tärkeitä ominaisuuksia” [21, s. 92].

Prototyyppini luotaimesta oli funktionaalinen ja 
kätevä mappi. Ajattelin, että mappi toimii hyvin, 
koska siihen saa tiedot selkeästi järjestykseen. Siihen 
on helppo lisätä sivuja, poistaa tai muuttaa sivujen 
järjestystä. Koska en vielä tiennyt keitä tutkimukseeni 
osallistuu, ajattelin pystyväni kätevästi muokkaamaan 
luotaimen sisältöä ihan viime hetkiin saakka, koska 
sivut tulostettavissa ja lisättävissä kansioon. Aineistoa 
käsitellessä voisin irrottaa sivuja ja tarkastella rinnakkain, 
mitä eri ihmiset ovat kirjoittaneet samasta aiheesta.
 
Mutta kuinka moni kirjaa elämäänsä vapautuneesti 
ja inspiroituneena mappikansioon? Mappini 

KUVA 06: PROTOTYYPPI MAPPI. Kansiossa tiedot ovat selkeästi järjestettynä, mutta mappi ei ole inspiroiva luotain.
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viesti virallisuutta ja fyysisesti se oli liian kömpelö 
käsitellä. Tajusin asian sen jälkeen kun olin lukenut 
luotaimista ja käynyt juttelemassa ja havainnoimassa 
seniorikeskuksessa. Prototyyppi kuitenkin auttoi minua 
hahmottelemaan kysymyksiä ja niiden järjestystä.
 
Mietin myös päiväkirjamaista kalenteria. Mutta koska 
tutkimus tehdään vuoden lopussa, kalenteria ei voi 
käyttää kuin joulukuun ajan, jolloin kaikki edellisten 
kuukausien sivut ovat käytännössä turhaa roskaa. Jos 
tutkimus olisi tammikuussa, kalenteri jäisi käyttöön 
koko loppuvuodeksi ja seniori voisi halutessaan jatkaa 
päiväkirjaamista tutkimuksen jälkeen omaksi ilokseen.

Empatialuotain – Päiväkirja

Valitsin vihkomaisen päiväkirjan välineeksi, koska 
se on tuttu muoto lähes kaikille, myös senioreille. 
Paperinen muistikirja tehtävineen on mutkattoman 
helppotulkintainen ja ohjaa kirjaamaan asioita käsin. 
Päiväkirja onkin yksi perinteisimmistä tutkimusvälineistä, 
jonka avulla tarkastellaan päivittäisen elämän 

tapahtumiin ja merkityksiin liittyviä teemoja, rutiineja ja 
tunnelmia [3]. 

“Jälkeenpäin muistellessaan ihmiset eivät välttämättä 
muista kokemiaan tilanteita ja tuntemuksiaan riittävän 
hyvin, tai tilanteiden muistelu värittyy ja vääristyy” [3, s. 
47]. Siksi ajattelin, että päiväkirja toimii muistin tukena 
sitten, kun keskustellaan merkinnöistä kasvotusten.

Jotta päiväkirjan täyttäminen ei uuvuttaisi senioria, 
karsin tehtävien alkuperäistä määrää. Mietin, mikä 
on se oleellinen tieto, jota tarvitsen päiväkirjaan 
ja mitä kannattaa kysyä kasvotusten? Esimerkiksi 
karttatehtävässä oli aluksi ajatuksena käyttää erilaisia 
symbolitarroja ja Sellon alueen karttapohjaa. Se oli 
haasteellinen mahduttaa A3-kokoon. Yhdessä ohjaajieni 
kanssa päädyimme siihen, että tehtävä on turhaa 
askartelua seniorille, kun asian voi yksinkertaisemmin 
kysyä “millaisia reittejä kuljet, miten liikut Selloon ja 
harrastuksiin? Onko reitillä haasteita?”. Päiväkirjaan 
merkattuna ne muistuvat mieleen, ja niistä voi 
keskustella tarkemmin kasvotusten. Näin ymmärtäisin, 
missä ja miten seniori liikkuu.

KUVA 07: PÄIVÄKIRJA. Empatialuotaimeksi valitsin vihkomaisen päiväkirjan tehtävineen.



Tapaaminen
päiväkirjan palautus 
keskustelut & kaffet

Havainnointi viikko
kerro päivittäisestä 
elämästäsi päiväkir-

jaan

....... / ....... 2019

....................................

Päiväkirja
haluatko päiväkirjan 

takaisin?

kyllä

ei

Ohjeet:

1. Tavatessamme saat Päiväkirjan ja muistiinpanovälineet (Luotain-paketti), 
käymme yhdessä läpi tehtäviä ja sovimme palautus ajankohdan. Paketin 
materiaalit saat pitää itselläsi, takaisin haluan vain Päiväkirjasi.

2. Täytä Päiväkirjan tehtäviä viikon ajan. Voit aloittaa minä vkon päivänä vaan, 
kunhan 7 päivän tehtävät ovat valmiit palautuspäivään mennessä. Tehtäviin voit 
kirjoittaa, piirtää, käyttää tarroja, leikata lehdistä - tyyli on vapaa. Voit täyttää 
päiväkirjaa vaikka iltaisin ennen nukkumaan menoa, tai päivällä, miten sinulle 
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3. Päiväkirjan palautus-tapaamisessa käymme läpi päiväkirjaasi, jotta ymmärrän 
mitä olet tarkoittanut. Dokumentoin päiväkirjan ja tarinasi tammikuuhun 
mennessä. Sen jälkeen saat halutessasi päiväkirjan takaisin.
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Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, 
Muotoilun laitos
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Tämä Päiväkirja on osa taiteen maisterin lopputyötäni Aalto-yliopistoon. 
Minua kiinnostaa seniorien palvelujen parantaminen muotoilun avulla. 

Haluan ymmärtää seniori-elämää ja siksi pyydän sinua kuvaamaan tähän 
Päiväkirjaan elämääsi viikon ajalta. 

Millainen olet ja mikä sinulle on tärkeää? Millaisia palveluita käytät ja miten 
saat ne? Millaisia ajatuksia ja tunnelmia päivät tuovat tullessaan? Millaista on 

arkesi? Mistä ilahdut, mikä harmittaa?

Innolla vastauksiasi odottaen,
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Satu Niemen taiteen maisterin lopputyössä.

Satu Niemi käsittelee materiaaleja luottamuksellisesti nimimerkillä, niin että 
Osallistuja pysyy anonyyminä. 

Osallistuja saa halutessaan päiväkirjan takaisin itselleen tammikuussa 2020.
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2. Miten kuvaisit päivän tunnelmia? Mikä ilahdutti / harmistutti?

3. Mihin olisit käyttänyt Taikasauvaa?

1. Millainen sinun päiväsi oli tänään?

Päivä 1 Kerro esim. nukuitko 
hyvin /koska heräsit / 
miten päivä lähti käyntiin 
/ mitä söit, maistuiko / 
mitä puuhasit ja ajattelit 
/ milloin kävit levolle?

Oliko joku uutinen tai 
päivän tapahtuma, 
joka jäi mieleen? Käytä 
aukeama haluamallasi 
tavalla kuvaamaan 
päivääsi.
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     Jotta aineisto olisi lähtökohtaisesti anonyymiä, 
pyysin tutkittavia kirjoittamaan päiväkirjansa kanteen 
nimimerkin (kuva viereisellä sivulla). Aineistoon ei tullut 
myöskään seniorin yhteystietoja. Nimimerkit, lasten, 
ystävien ja eläinten nimet muutin vielä myöhemmin.

      Päiväkirjan alkuun tuli visuaalisesti kutsua 
muistuttava tervehdyssivu, jossa näkyy selkeästi, mistä 
tutkimuksessa on kysymys sekä ohjeistus, yhteystietoni 
ja koulun logo (kuva viereisellä sivulla). Tarkoitukseni 
oli vahvistaa luottamusta ja jättää teksti muistuttamaan 
siitä, mistä puhun luotaimen luovutustilanteessa.

      Päiväkohtaisilla tehtävillä (kuva yllä) tarkoitukseni 
oli selvittää seniorin päivärytmiä. Erotin päiväkohtaiset 
tehtävät keltaisiksi ja lisätehtävät sinisiksi. 
Jaksottelemalla värejä pyrin saamaan tehtäviin 
vaihtelevuutta. Päiväkohtaisessa tehtävässä kellonajat 
aukeaman oikealla puolella auttavat hahmottamaan 

päivän tunteja. Siihen voi merkitä, milloin herää, syö ja 
menee nukkumaan. 

Aukeaman vasemmalla sivulla näkyy päivän numero 
ja rasti ruutuun -kohta, johon pyydän osallistujaa 
merkitsemään, mikä viikonpäivä on kyseessä, koska 
seniorit täyttävät päiväkirjoja kukin oman aikataulunsa 
mukaan. Haluan tietää, ovatko esimerkiksi viikonloput 
oleellisen erilaisia kuin arkipäivät. 

Päiväkohtaiset avoimet kysymykset päivän tunnelmista 
ja taikasauvan käytöstä ovat omissa rajatuissa 
lokeroissaan. Rajattu lokero ohjaa visuaalisesti niin, ettei 
tehtävä näytä liian raskaalta. Jos tilaa olisi enemmän, 
osallistuja saattaisi ajatella, että hänen pitää täyttää 
koko tila, ja se voisi johtaa motivaation katoamiseen. 
Kirjoittamisen apuviivat jätin pois, koska ne ohjaavat 
tekstin määrää ja toisaalta nyt avointa tilaa voi käyttää 
piirtämiseen tai muuhun visualisointiin.



koti

kohde
(esim. Sellossa)

Millaisen reitin/reittejä kuljit viikon aikana esimerkiksi palveluihin, harrasteisiin, ystävien 
luo? Oliko reitillä haasteita? Käytä apunasi piirrosta tai kuvaa reitti haluamallasi tavallasi. 
Käytä eri värejä eri reiteille.

Reitti

1. Oliko tämä viikko tavallisesta poikkeava?

Erilainen arki

2. Miten tämä marraskuinen viikko eroaa esimerkiksi kesäkuisesta viikostasi?

MINÄ

LÄHEISIMMÄT ASIAT 
JA/TAI IHMISET

KAUKAISEMMAT ASIAT 
JA/TAI IHMISET

Kuvaile itsesi. Millainen olet? 

Omakuva

Mikä on merkityksellistä, mitä kuuluu lähipiiriisi?
Merkitse sinulle läheisimmät asiat ja/tai ihmiset lähemmäs itseäsi 
(sinä=ympyrän keskipiste). Voit myös kertoa toiveistasi mikä asia 

voisi olla lähempänä, mikä kauempana.

Lähipiiri

4

5
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     Omakuva- ja lähipiiritehtävillä halusin selvittää, 
miten seniori kuvaa itseään ja hänelle tärkeitä asioita. 
Onko seniorin vastaus kuvitteellinen vai realistinen, 
piirtääkö vai kirjoittaako hän? Millainen persoona 
kuvauksesta nousee esiin? Lähipiiritehtävässä pyysin 
senioria kuvaamaan renkaiden sisään merkityksellisiä 
asioita ja renkaiden ulkopuolelle asioita, jotka eivät 
kuulu lähipiiriin tai joiden toivoisi olevan kauempana 
(kuva viereisellä sivulla). Nämä tehtävät laitoin 
samalle aukeamalle, siniselle taustalle erottumaan 
päivätehtävistä. 

      Reittitehtävän kanssa samalla aukeamalla kysyn, 
oliko viikko tavallisesta poikkeava ja miten erosi 
esimerkiksi kesäkuisesta viikosta. Koska päiväkirjaa 
täytetään marraskuussa ja vain yhden viikon ajan, se ei 
varmasti kerro koko totuutta seniorin elämästä. Talvi 
vaikuttaa ulkona liikkumiseen ja ehkä ruokatottumuksiin, 
myös joulun lähestymisen voi olettaa vaikuttavan 
askareisiin (kuva viereisellä sivulla).

      Päiväkirjan loppuun laitoin sopimussivun (kuva 
sivulla 26). Se on hyvä konkreettinen asia, jonka 
läpikäyminen ja allekirjoittaminen on luontevaa 

luotaimen luovutustilanteessa. Sopimus säilyy näin 
päiväkirjan mukana, ja kuvasin sen itselleni talteen 
samalla kun kuvasin palautetut päiväkirjat.

Lopussa oli vielä ylimääräisiä sivuja; eri paksuisia 
valkoisia papereita sekä muutama ruudullinen ja 
pistekuvioinen sivu ajatuksella, että ehkä joku voi 
käyttää niitä lisätilana kirjoitukselle tai piirroksille.

Luotainesine – Taikasauva

“Kysymällä yksiselitteisiä kysymyksiä, saanet 
vastauksia, jotka jo tiedät. Asettamalla avoimia 
tai absurdeja kysymyksiä, tulet saamaan yllättäviä 
vastauksia” [22, s. 53–56]

Halusin luotainpakettiini ainakin yhden inspiroivan 
elementin. Mietin Sisu-pastilleja, kokisiko seniori ne 
rennolla tavalla kannustavaksi? Entä onnenamuletti tai 

KUVA 08: MIELIKUVITUSESINE. Taikasauva pakattuna kääreeseen.
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KUVA 09: LUOTAIN-SETTI. 
Empatialuotain oli pakattu raidalliseen kassiin, joka sisälsi sakset, taikasauvan, teipin, 2 kpl kirjoituskyniä, päiväkirjan tehtävineen, tarroja, 
muistilappuja, värikynät ja liimapuikon.
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taikasauva? Vip-passi? Miten osallistuja käyttäisi näitä? 

Pyöriteltyäni ideaa ohjaajieni kanssa, päädyin 
valitsemaan Taikasauvan. Se ohjaa aktiiviseen tekoon, 
joka voi olla konkreettista (kynnys matalammaksi tai 
haluaisin kupin kahvia nyt) tai teoreettista (taikoisin 
itseni terveeksi) tai mielikuvituksellista (maailman rauha 
ja kaikki olisivat onnellisia). Taikasauva on tutkijan kutsu 
vuoropuheluun, se tarjoaa seniorille mahdollisuuden 
heittäytyä, rohkaisee mielikuvitusta ja määrittää 
taustavireen, jolla luotaimeen suhtaudutaan.
Kosketusnäyttökynästä tuli taikasauva. Kätkin 
näyttökynän pakettiin, jossa on viesti päällä. Näin syntyi 
mielikuvituslahja, jossa johtava ajatus on taikasauva eikä 
kosketusnäyttökynä (kuva alla). 

Paketin sijaan kokosin luotainkassin. Kassissa 
tarvikkeet on helppo kantaa ja antaa, siinä osallistuja 
voi myös säilyttää tarvikkeita viikon ajan ja luovuttaa 
sitten minulle takaisin. Minulle tärkeää oli päästä 
itse ojentamaan luotain, koska halusin käyttää 
luovutustilanteen osana tutustumisprosessia. Raikas 
raidallinen lahjakassi löytyi valmiina kaupasta. 
(Kuva sivulla 30)

3.5. Tutkimuskysymykset ja 
miten saan niihin luotaamalla 
vastaukset?

1. Millainen rooli kauppakeskuksella on (aktiivisen) 
seniorin arjessa?
Miksi seniori tulee Selloon? Miten hän käyttää Selloa?
Mitä muuta kauppakeskus (Sello) voi merkitä kuin 
ostamista?

Miten saan tiedon luotaamalla:

- Tärkeimmät palvelut -tehtävä avaa, mitä palveluita saa 
Sellosta, mitä muualta.

- Kokonaisuudesta pystyn hahmottamaan, miten 
suurta roolia kauppakeskus (Sello) näyttelee seniorin 
elämässä. Miten usein esimerkiksi mainitsee Sellon 
tai kauppakeskuksen? Kirjaako Selloon liittyviä asioita 
kohtaan lähipiiri, merkitykselliset asiat?

- Reittitehtävän avulla ymmärrän liikkumisreittejä 
Selloon.

- Kysyn tätä vielä jutellessa.

2. Millaista (aktiivisen) seniorin arki on?
Millainen päivärytmi seniorilla on? Hänen kiinnostuksen 
kohteensa ja sosiaaliset suhteensa? Miten hän liikkuu 
ja syö? Mikä hänelle on merkityksellistä? Mitä muuta 
seniori haluaa kertoa?

Miten saan tiedon luotaamalla:

-Päivätehtävät antavat yleiskäsityksen päivärytmistä, 
sosiaalisuudesta, liikkumisesta ja syömisestä. Ne 
kertovat myös kiinnostuksen kohteista, joita arkeen 
liittyy.

-Reittitehtävän avulla näen, miten seniori liikkuu.

-Omakuva- ja lähipiiritehtävät kertovat paljon yksilöstä, 
sosiaalisista suhteista ja muista merkityksellisistä 
asioista. Näistä jutellaan vielä kasvotusten.

-Palvelut-tehtävä voi valaista myös arkisia asioita.

-Oletan, että palvelut-tehtävässä ja päivätehtävissä on 
viittauksia Selloon ruokanäkökulmasta.

- Uusista ruokatuotteista kysyn kasvotusten.
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Tutkittavien rajaaminen

Ikä ei välttämättä kerro seniorista –  aivan kuten 
muissakin ikäryhmissä yksilöt ovat kovin erilaisia. 
Ajattelin kuitenkin rajata tutkittavia iän perusteella 
siksi, että se on selkeä määre, olipa seniori sitten 
olemukseltaan ja elintavoiltaan sellainen, jonka voisi 
mieltää nuoremmaksi tai vanhemmaksi. Koska olin 
jo aiemmin tutustunut 70-vuotta täyttäneisiin, tuntui 
luontevalta jatkaa saman ikäluokan tutkimista.

Minua kiinnosti seniorin suhtautuminen 
kauppakeskukseen, joten tutkittavien piti ainakin jossain 
määrin käyttää Selloa. Heidän piti pystyä liikkumaan 
omatoimisesti ja kirjoittamaan eli rajasin tässä jo 
tutkimukseni koskemaan aktiivisempia senioreita.

Yksi rajaava tekijä oli suomen kieli. Äidinkielellä pystyn 
ymmärtämään kulttuurisia merkityksiä ilmaisujen 
taustalla ja aistimaan herkemmin sanatonta viestintää.
Siksi etsin tutkittavia suomenkielisistä senioreista.

Tutkittavien piti myös antaa lupa siihen, että saan 
käyttää niin luotaimella kuin kohtaamistilanteissa 
kerättyä aineistoa opinnäytteessäni.

Kohtaamisia

Tutkittavien etsiminen

Aluksi ajattelin saavani tutkittavat seniorit suunnitteilla 
olevan projektin kautta, mutta stipendin antajani 
ja ohjaajani neuvoivat etsimään itsenäisesti, koska 
projektin aikataulu oli vielä avoin. Valvojani suositteli 
Lumipallo-efektiä eli sana kiertämään ja tutun tuttujen 
kautta löytyisi sopivia henkilöitä. Yksi vaihtoehto oli 
löytää seniorit Selloa lähellä olevien palvelutalojen, 
neuvolan, seurakunnan tai jonkun julkisen toimijan 
avustuksella.

Kartoitin netistä tietoa ja lähdin havainnoimaan, mitä 
kaikkea Sellon lähistöllä on sellaista, mistä senioreita 
voisi tavoittaa. Istuessani markettien luona penkeillä 
viereeni istahti eläkeläisrouva, joka kanssa aloimme 
jutella. Hän kertoi mm. kuinka usein käy Sellossa, miten 
ja miksi sekä loukkaantumisestaan kotona ja miten 
hän oli lopulta päätynyt sairaalaan. Hän kertoi miten 
haastavaa oli hoitaa muistisairasta puolisoa kotona 
ja muita asioita, joita seniori kokee selvittelevänsä 
melkolailla yksin. Hyvästeltyäni rouvan, tajusin, että hän 
olisi ollut juuri sopiva tutkittava.

Tässä spontaanissa kohtaamisessa olin omana itsenäni, 
en tutkimuksen tekijänä. Silti, vai juuri siitä johtuen, hän 

4. Kohtaamisia
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Teen palvelumuotoiluun liittyvää taiteen maisterin lopputyötä Aalto-yliopistoon. 
Minua kiinnostaa seniorien palvelujen parantaminen muotoilun avulla. Haluan ymmärtää 
seniori-elämää ja siksi etsin suurten ikäluokkien edustajia, jotka voisivat kertoa 
elämästään yhden viikona ajalta.

Lyhyesti: 
Saat muistiinpanovälineet & Päiväkirjan, johon pyydän sinua havainnoimaan, kirjaamaan 
ja kuvaamaan toimiasi ja ajatuksiasi viikon ajan, omaan tahtiisi. Seuraavalla viikolla 
tapaamme kahvikupposen äärellä jutellen merkinnöistäsi, tämä tapaaminen kestää noin 
tunnin.

Tutkittavat henkilöt pysyvät anonyymeinä. Halutessasi saat päiväkirjan itsellesi takaisin 
tammikuussa 2020, muussa tapauksessa hävitän tiedot turvallisesti. 

Auttaisitko kertomalla arjestasi? Millaisia palveluita käytät, 
miten saat ne ja mitä mieltä niistä olet? Millainen on 
ihan tavallinen päiväsi?

HEI

Minuun voi olla yhteydessä
puhelimitse 050-3698 138 tai 
sähköpostilla satu.m.niemi@aalto.fi

Satu Niemi
Opiskelija
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun laitos
MA in Collaborative and Industrial Design -koulutusohjelma
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kertoi paljon asioita elämästään. Kohtaaminen sai minut 
miettimään, millaista ymmärrystä keräisin istumalla ja 
odottamalla, kuka seuraavaksi istuu viereeni, verrattuna 
siihen tietoon, jota kerään tutkijana haastatellen, 
kyselykaavakkeilla tai luotaamalla.

4.1. Kohtaamisia Sellossa ja 
Sellon lähellä
Sellon senioreille järjestettävistä aktiviteeteistä minua 
kiinnosti erityisesti kauppakeskuskävely ja päivätanssit. 
Sellon markkinointipäällikkö ohjasi minut ottamaan 
yhteyttä Espoon liikuntatoimeen, joka järjestää 
kauppakeskuskävelyä. Kysyin luvan myös Sellosalin 
tuottajalta, joka oli innostunut projektistani, ja toivotti 
tervetulleeksi päivätansseihin 29.10.2019, teemana oli 
disco.

Otin yhteyttä Sellon lähellä sijaitsevaan 
seniorikeskukseen, jonka päivätoiminnan johtaja kutsui 
minut tutustumaan seniorikeskuksen toimintaan. 
Sain kertoa omasta tutkimuksestani ja luvan tulla 
etsimään osallistumisesta kiinnostuneita senioreita 
kerhotoiminnan parista.

Senioreiden rekrytointi jännitti, varsinkin kun 
tutkimukseni oli vielä alkuvaiheessa. Mitä osaan kertoa 
senioreille, miten motivoida heitä osallistumaan kun 
en itsekään vielä tiedä lopputulemasta? Tein kutsun 
(kuva viereisellä sivulla) tuekseni, että muistan mistä 
puhun kohtaamistilanteessa ja siksi, että kutsu jää 
muistuttamaan ja herättää luottamusta asiaani kohtaan. 

Tein toisen kaavakkeen seniorin yhteys- ja 
taustatietoja varten (liite 3, sivulla 66). Tutkimuksesta 
kiinnostuneiden tiedot kirjasin siihen ja kaikkien 
näiden joukosta tavoitteeni oli löytää Selloa käyttävä 
kauppakeskuskävelijä, päivätanssija sekä kirjaston-, 
ruokakaupan-, kahvilan tai ravintolan käyttäjä ja Sellossa 
muuten vain viihtyvä seniori.

4.2. Kohtaamisia 
kauppakeskuskävelyllä
En saanut liikuntatoimesta vastausta 
kauppakeskuskävelyn suhteen, joten menin 
maanantaina 28.10. paikalle. Ajatukseni oli kysyä 
kasvotusten ohjaajalta tai ainakin havainnoida 
kauppakeskuskävelyä. 

Kauppakeskuskävelijöitä oli yhteensä 16 (3 miestä, 
13 naista). Loppuvenyttelyn päätteeksi menin 
esittäytymään ohjaajalle, joka pahoitteli ettei ollut 
vastannut kyselyihini. Hän sanoi, että voisin kävellä 
ryhmän mukana pukuhuoneille kertoen samalla 
hänelle projektista tarkemmin ja sen jälkeen sain kysyä 
senioreilta suoraan.

Kolme senioria kiinnostui tutkimuksestani. Ensimmäinen 
kävelijä oli erittäin innokas osallistumaan. Hän kertoi 
reippaasti kokemuksistaan erilaisista tutkimuksista 
sekä harrastuksistaan, ystäväpiiristään, perheestään 
ja Sellon palveluista. Hän ei kuitenkaan halunnut 
sitoutua luotaimeen viikon ajaksi. Toinen kävelijä 
jätti yhteystietonsa ja kolmannen kanssa ehdimme 
käydä läpi mistä tutkimuksessani on kysymys. Hänelle 
sopi myös sitoutuminen luotaimen täyttämiseen ja 
tapaamisiin. Soitin hänelle myöhemmin ja sovimme 
luotaimen luovutustapaamisen Selloon, aukiolle, jonne 
heidän kauppakeskuskävelynsä aina päättyy.

4.3. Kohtaamisia päivätansseissa
Tiistaina 29.10.2019 menin Sellosaliin, esittäydyin 
ensin vahtimestarille, kuten tuottaja oli ohjeistanut, 
ja sen jälkeen lähestyin naulakoilla ja penkeillä 
istuvia, odottelevia senioreita. Heistä kukaan ei ollut 
kiinnostunut osallistumaan tutkimukseeni. 

Istuin alas odottamaan uusia tanssijoita ja keräämään 
rohkeutta lähestyä heitä. Tuottaja tuli juttelemaan 
kanssani ja ehdotti, että DJ voisi esitellä minut kunhan 
suurimmat tanssipaineet on saatu purettua, niin saan 
kertoa asiani mikrofoniin. Sen jälkeen sainkin herätettyä 
kiinnostusta ainakin noin kahdeksassa seniorissa, jotka 
tulivat juttelemaan minulle. 

Heistä ensimmäinen halusi kertoa kokemastaan 
huonosta palvelusta, joka liittyi terveyteen. Kokemus 
kuulosti samanlaiselta, mitä rouva marketeilla oli minulle 
kertonut. Tutkimukseen hän ei halunnut osallistua. 
Muutama tanssija oli hyvin epäluuloinen tutkimukseni 
suhteen, miten anonyymius säilytetään ja mihin 
tiedot menevät. Huomasin epävarmuuteni kasvavan 
enkä osannut olla vakuuttava. Osa kiinnostuneista oli 
“alaikäisiä” eli alle 70-vuotiaita ja yksi olisi halunnut 
vastata englanniksi. 

Löytyi kuitenkin eräs 73-vuotias rouva, joka kertoi 
olevansa tottunut päiväkirjan kirjoittaja ja sitoutuminen 
luotaimeen sopi hänelle hyvin. Soitin hänelle 
myöhemmin ja sovimme tapaamisen kirjastoon, jossa 
luovutin luotainkassin hänelle.
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4.4. Kohtaamisia 
seniorikeskuksessa
Seniorikeskuksessa kokoontuu päivittäin erilaisia 
kerhoja, joissa mm. liikutaan, lauletaan, askarrellaan 
ja jutellaan sekä tavataan tuttuja. Sain keskuksen 
päivätoiminnan johtajalta luvan tulla esittäytymään 
omatoimisesti näihin kerhoihin ja etsimään senioreita 
osallistumaan tutkimukseeni 30.10.2019.

Juttelin aulassa muutamalle seniorille, mutta ketään 
ei kiinnostanut osallistua tutkimukseeni. Onnekseni 
laulukerhon vetäjä otti minut mukaansa ja antoi 
puheenvuoron ennen kun seniorit alkoivat laulamaan. 
Kukaan ei ilmoittautunut halukkaaksi osallistumaan, 
mutta ystävällisesti he toivottelivat tsemppiä minulle.

Perääni naulakoille tuli yksi nainen, joka halusikin 
osallistua. Kävimme tutkimukseen liittyviä asioita 
läpi samalla, kun hän kertoi harrastuksistaan ja 
eläkeläiskerhon matkasta Italiaan ja Sveitsiin. Sovimme 
tapaamisen seuraavalle maanantaille, tähän samaan 
paikkaan hänen askartelukerhonsa jälkeen.

Odotushuoneen seniorit eivät juurikaan kiinnostuneet 
tutkimuksestani. Kuulumisten vaihto ennen 
kerhotapaamista on tärkeää, monelle ehkä viikon 
odotetuin kohokohta. En tiedä, kävikö yhden seniorin 
minua sääliksi kun korotti äänensä, että hän voisi 
osallistua. Puheensorinan lomassa kerroin projektistani 
lyhyesti ja sovimme, että tuon hänelle luotaimen 
maanantaina puolelta päivin Sellon markettien luo.

Jatkoin etsimistä ja juttelin erään miehen kanssa, jota 
osallistuminen ei innostanut, koska “on niin paljon 
kaikkea muutakin”. Hän korosti myös, että ne seniorit 
jotka täällä käyvät, eivät edusta kaikkia senioreita. 
Aktiivisten kerholaisten lisäksi suuri osa senioreista 
on vähemmän aktiivisia, he jäävät kotiin monesti 
tahtomattaan koska terveys estää osallistumisen. 

Kuntosalilla istuva mies oli hieman kiinnostunut, mutta 
kirjoittaminen on hankalaa kun käsi on siteessä. Hän 
kertoi opetelleensa kirjoittamaan vasemmalla kädellä ja 
oli myös opetellut myös puhumaan uudelleen. Kysyin, 
mitä oikein on tapahtunut. Hän kertoi saaneensa 
aivoinfarktin, “lääkärissä sanottiin jäätynyt olkapää”. 
“Sitten seuraava infarkti oli rajumpi”. Myöhemmin 
ymmärsin, että infarkti on asia, josta seniorit puhuvat, 
moni on kokenut sen. Infarktin takia seniorit käyttävät 
verenpainelääkkeitä.

Menin vielä uudelleen odotushuoneeseen, jossa oli 
nyt enemmän senioreita. Heidän joukostaan löysin 
kaksi rouvaa, joita tutkimukseni kiinnosti. Ensimmäinen 
rouva rohkaisi minua kertomaan lisää ja sanoi tukevansa 
mielellään opinnäytetyötä. Sovimme, että tuon hänelle 

luotaimen viikon päästä tähän samaan paikkaan ja 
aikaan. 

Toinen rouva hieman vältellen sanoi “kun ei mulla 
ole kerrottavaa, ei mulle tapahdu mitään”. “Tykkään 
vaan neuloa kotona”. Hän kertoi käyvänsä kerran 
viikossa tässä tapaamisessa, Sellossa ruokakaupoissa, 
mutta muuten tykkää olla vaan kotona. Koitin sanoa, 
ettei osallistujan tarvitse olla erityisen aktiivinen, 
tutkimuksessani kerään erilaisia tarinoita ja kaikki on 
mielenkiintoista. 
Jäin miettimään, tarkoittiko hänen välttelynsä 
ystävällistä tapaa sanoa ei vai olisiko pitänyt houkutella 
häntä enemmän? Siinä samassa seurueeseen istahti 
uusi rouva, jota muut houkuttelivat osallistumaan. Hän 
innostuikin kovasti, koska yliopistomaailma oli lähellä 
hänen sydäntään. Ennen luotaimen luovutustapaamista 
hän kuitenkin perui osallistumisensa. 

Rouva “jolle ei tapahdu mitään” jäi mieleeni, ja 
tuodessani “ensimmäiselle rouvalle” luotainta viikon 
päästä, otin mukaani varmuuden vuoksi toisen 
luotainkassin - ja sain kuin sainkin molemmat rouvat 
tutkimukseeni mukaan. Nimesin kaikki tutkittavani 
myöhemmin, heistä tuli: Eeva, Orvokki, Lilja, Kirsti, 
Leena ja Liisa.

4.5. Luotaimen luovutus 
tutkittaville
Marraskuun alussa vein tutkittaville luotainkassit. 
Kauppakeskuskävelijän tapasin Sellossa ja 
päivätanssijan paikallisessa kirjastossa, muut 
seniorikerhossa. 

Kävin päiväkirjan tehtävät läpi keskustellen ja esittelin 
kassissa olevat tarvikkeet. Pääsääntöisesti päiväkirjan 
tehtävät eivät herättäneet kysymyksiä. Taikasauvaa 
esitellessä tarkkailin seniorin reaktioita, hämmentyykö 
vai hymyileekö? Kaikki ottivat tehtävän hymyssä suin 
vastaan.

Luotaimen luovutustilanne kesti noin 20 minuutista 
reiluun tuntiin, riippuen osallistujasta. Se oli toinen 
kohtaamisemme, jossa pystyi hieman tutustumaan ja 
osan kanssa jutusteltavaa riitti pitkään.

Leenan kanssa tapaaminen oli ytimekäs ja 
ikimuistoinen. Aluksi hän ilmoitti ettei aio piirrellä eikä 
liikaa kirjoitella päiväkirjaan. Sakset oli mukava yllätys, 
kun ne saa pitää. Kassissa olevasta kynästä hän oli 
kiinnostunut, ja kysyi, että toimiikohan se näyttökynänä. 
“Sormet tahtoo osua usein eri kohtaan”, siksi 
älypuhelimen käyttäminen on vähän vaikeaa. Samalla 
kun Leena kokeili kynää, sanoin ettei se kynä toimi, 
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mutta tuo taikasauva on oikeasti juuri näyttökynä. Hän 
avasi paketin. Pikkusen jännitti miten näyttökynä toimii, 
ja onneksi se toimi. Nauratti se, että taikasauva toteutti 
heti ensimmäisen toiveen! Hän oli mielissään, sujautti 
sen oitis laukun taskuun “tilaan tuolla sitten taksin 
kokouksen jälkeen”.

4.6. Luotaimen palautus tutkijalle
Jokaisen kanssa oli sovittu noin tunnin kestävä 
palautustilanne viikoille 46-47/2019, jossa keskustellaan 
luotaimen merkinnöistä. Halusin palautustilanteesta 
mahdollisimman inhimillisen, kuin tuttujen kohtaamisen 
kahvilassa. Luotain toimi keskustelun runkona. Lisäksi 
kysyin heidän suhtautumistaan ruokaan ja uusiin 
ruokatuotteisiin sekä heidän elämäntarinastaan. 
Joidenkin kanssa keskustelu rönsyili niin, että 
tapaamisemme venyi lähes neljään tuntiin.

Tilanne oli ilmeisen luonteva, koska muutamat kertoivat 
arkaluontoisistakin asioista, mikä mieltä painaa tai 
ikävistä muistoista. Se tuntui suurelta luottamuksen 
osoitukselta. Muotoiluluotain-kirjassakin kerrotaan 
siitä, miten tilannetta ei koskaan voi suunnitella täysin 
etukäteen, vaan haastattelijan pitää toimia vaiston 
varassa, antaa aikaa ja olla aidosti kiinnostunut 
tutkittavasta saavuttaakseen luottamuksellisen suhteen 
[3, s. 105] 

Tapaamisten jälkeen kirjoitin tietokoneella ylös, mitä 
kaikkea keskustelussa tuli esiin. Myöhemmin yhdistelin 
sitä tietoa luotaimeen kirjattuihin tietoihin.

4.7. Luotaimen palautus seniorille
Tammikuussa 2020 olin yhteydessä senioreihin. 
Kysyin kuulumisia, miten vuosi on alkanut ja sitten 
muutamia tarkentavia tietoja, jotka minua oli jäänyt 
mietityttämään. Niiden avulla täydensin mm. aikajanoja.

Kaikille sopi, että otan vielä yhteyttä tarvittaessa. 
Muutama sanoi, että oli kiva osallistua tutkimukseen 
ja tutustua, “saa soitella ihan muutenkin vaan” sanoi 
yksi heistä. Neljän kanssa sovimme tapaamisajan 
palauttaakseni luotaimet heille muistoksi. Kaksi eivät 
halunneet luotaimiaan takaisin, ne hävitän turvallisesti 
sitten kun opinnäytteeni on valmis.
 
Liisalle palautin luotaimen kotiin, hän kutsui minut 
kahville. Kahvittelun lomassa sain näytöksen 
kahvakuulajumpasta. Hän on aloittanut tukihenkilönä 
toimimisen aikansa kuluksi. Orvokille vein luotaimen 
tuttuun kohtaamispaikkaamme. Hän halusi näyttää 

minulle korttia, jonka oli saanut merkkipäivänään, siinä 
oli Orvokkia ihanasti kuvaava runo. Eevan tapasin vielä 
Sellossa, samoin Kirstin, joka antoi minulle kukan ja toi 
terveiset Liljalta. Kirsti oli saanut kotitalon remontin 
valmiiksi ja päässyt sen jälkeen pienelle kylpylämatkalle 
virkistäytymään.

Kahta senioria jäi mietityttämään, miten anonyymius 
säilyy. Sovimme, että vien tekstin heille tarkistettavaksi 
sitten kun opinnäyte alkaa olla valmis, saadakseni 
heidän hyväksyntänsä omista kuvauksistaan. Toimitin 
heille tekstit tarkastettavaksi elokuussa 2020. Molemmat 
antoivat suostumuksensa tarinoidensa julkaisemiseksi.
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Luotainmenetelmä ei vastaa suoraan 
tutkimuskysymyksiin vaan vastaukset kietoutuvat 
toisiinsa. Samalla kun seniori kertoo arjestaan, hän 
kertoo syömisestään, liikkumisestaan ja suhteestaan 
kauppakeskukseen – ja päin vastoin. Siksi tulkitsin 
vastauksia jossain määrin kategorisoiden sekä aineiston 
ehdoilla [3, 21]. 

Kuten mm. Visser ym. kuvailevat, minäkin opin paljon 
tutkittavasta kohtaamistilanteissa, sain tietoa mitä 
en välttämättä olisi osannut kysyä luotaimella [23]. 
Keskustelujen, muistiinpanojen ja luotainten avulla 
keräämästäni aineistosta tein selkoa kirjoittamalla ja 
visualisoimalla. Jääskön ja Keinosen mukaan kuvaukset 
ovat hyödyllisiä mm. siksi, että niiden avulla voi 
jäsennellä ja tehdä näkyväksi vaikeastiartikuloitavaa 
tietoa [21]. Niiden avulla tieto on myös jaettavissa [21]. 

Vastaan tutkimuskysymyksiin teemoitellen  senioreiden 
suhdetta kauppakeskukseen, ruokaan ja liikkumiseen. 

Varsinaisen senioriarjen halusin tehdä näkyväksi 
narratiivisella kuvauksella, koska se välittää empatiaa 
tavalla, jota KONE voi hyödyntää omissa projekteissaan. 
Tarina sallii useita tulkintoja, se sopii hyvin 

Tuotokset & vastaukset 
tutkimuskysymyksiin

ilmaisumuodoksi opinnäytteeseeni, jossa lopputulos 
oli määrittelemätön [18, s 80]. Pyrin säilyttämään 
mahdollisimman paljon tutkittavan omaa ääntä 
kuitenkin valikoiden persoonaa kuvaavia ilmauksia, joita 
tuli esiin sekä luotaimella että kohtaamisilla. [17, s. 169]. 

“Tarinan luotettavuus perustuu siihen, että 
haastateltavat ovat kertoneet tarinansa aidosti ja 
rehellisesti. Toisaalta se perustuu myös siihen kuinka 
hyvin tutkija on ymmärtänyt kuulemansa tarinat ja 
muodostanut niistä yhtenäisen kokonaisuuden”. [17, 
s. 172]. Nämä ovat kuitenkin aina monikerroksellisia 
tulkintoja, sillä ihminen on kokoelma erilaisia 
luonteenpiirteitä, kuten Norman kuvailee [8]. 
Persoonasta nousee eri tilanteissa esiin eri puolia, koska 
ihminen säätää toimintaansa sopimaan kulloiseenkin 
tilanteeseen [8]. 

Opinnäytteeni kannalta tärkeää ei ollut selvittää, 
onko se, mitä hän kertoo esimerkiksi ruokavaliostaan 
täysin totta, koska en ollut suunnittelemassa hänelle 
terveellisiä elintapoja enkä ottamassa kantaa, vaan 
keräämässä empaattista ymmärrystä persoonallisesta 
arjesta, johon ruoka kuuluu.

5. Tuotosten tulkinta ja 
vastaukset tutkimuskysymyksiin



Lilja,
Kohtelias 
kotikissa

Orvokki,
Huolehtiva 
harrastaja

Eeva,
Sosiaalinen 

kauppakeskuskävelijä

Leena,
Määrätietoinen 

hoitaja
Liisa,

Runoileva 
päivätanssija

Kirsti,
Auttavainen 

aktiivinaapuri
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KUVA 10: SENIORIT. Tutkimukseeni osallistuneet seniorit: Eeva, Orvokki, Lilja, Kirsti, Leena ja Liisa (nimet on muutettu).
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Seniorimatriisissa olen tulkinnut senioreita ja käyttänyt 
mainintojen määrää tukemaan näkemystä. Aaltosen 
& Heikkilän mukaan mainintojen määrä “lisää tarinan 
luotettavuutta, kun pystytään osoittamaan että 
laadullisen analyysin lisäksi tarina perustuu myös 
osittain määrällisiin analyyseihin” [17, s. 169]. 

Vastaan siis tutkimuskysymyksiin seuraavasti:

5.1. Millainen rooli kauppakeskuksella on 
(aktiivisen) seniorin arjessa?
Esitän löydökset kirjallisesti teemoitellen. Kerron 
kauppakeskuksen roolista seniorin arjessa aloittaen 
merkityksellisestä kohti vähemmän merkityksellisempää 
(alkaen sivulta 41).

5.2.–5.6. Millaista (aktiivisen) seniorin arki on?

5.2. Liikkuminen paikasta toiseen ja kuntoilumielessä. 
(sivulla 43).  Visualisoiduista reittikuvauksista (sivut 
44–49) voi hahmottaa senioreiden liikkumisen erot ja 
yhteneväisyydet. Huom! Liikkumisreitit eivät kuvaa 
tutkittavien todellista asuinpaikkaa.

5.3. Miten seniori syö ja suhtautuu uusiin 
ruokatuotteisiin, (sivu 50). 

5.4. Aikajanat, (sivut 52–53), tutustuttavat senioriin 
ja hänen elämäntarinaansa. Aukeamalla heitä voi 
tarkastella rinnakkain. 

5.5. Seniorimatriisiin olen tiivistänyt seniorien 
persoonallisia piirteitä arjen ja kauppakeskuksen 
merkityksen suhteen. Aukeamalla heitä voi tarkastella 
rinnakkain (sivut 54–55). 

5.6. Senioritarinat, (liitteissä sivut 72–83) kuvaavat 
persoonallista arkea viikon ajalta. Piirroshahmo antaa 
seniorille “kasvot” ja tarinasta käy ilmi mm. seniorin 
päivärytmi ja kiinnostuksen kohteet. Pyrin käyttämään 
tarinoissa seniorin omia ilmauksia, jotta tarina säilyy 
mahdollisimman rikkaana kuvauksena. Sen tarkoitus 
on välittää empaattista ymmärrystä todellisesta 
persoonasta. Tarinan avulla seniorin saappaisiin on 
helpompi siirtyä ja pohtia, millaisia valintoja juuri tämä 
persoona tekisi. 

5.1. Millainen rooli 
kauppakeskuksella on seniorin 
arjessa
Tulkitsin heidän vastauksistaan, että kolmelle kuudesta 
kauppakeskus (Sello) on oleellinen asioiden hoito- 
ja viihtymispaikka sekä liikkumisen yhteyspiste. 
Kolmelle se merkitsee lähinnä pelkkää ruokakauppaa. 
Kuuden joukosta erottui yksi, jolle Sello on sopivaa 
sosiaalisuutta tukeva, matalan kynnyksen “fiilistely”- ja 
kohtaamispaikka.

Seuraavassa perustelut, miksi näin tulkitsin.

Merkityksellinen kauppakeskus, mentaalisesti 
matalan kynnyksen paikka

Eevalle Sello on selkeästi monimerkityksellisempi 
paikka, jonne voi lähteä “fiilistelemään” ja olemaan 
sopivasti sosiaalinen. Puhelimessa kun kysyin, mitä 
Sello hänelle merkitsee, hän vastasi minulle näin: “No 
aika paljon [merkitsee]. Aika paljon oikeastaan. On se 
enempi ku tommone kauppa. Vaikka kyllä kaupatkin 
on hyviä. Jos on pitkän aikaa ettei oo ketää kaveria 
täällä, lähtee Selloon kattelee. Siitä voi tulla kalliskin 
reissu. Siellä näkee melkein aina jonkun tutun. On 
[seniorikerho]tuttuja, jumppatuttuja ja kavereita, voi 
vaihtaa muutaman sanan.” Hän kertoi nauraen, että 
kun Sello avattiin, hän oli haastattelijalle sanonut, että 
“tätä olen odottanut koko ikäni”. Eeva kertoo käyvänsä 
Sellossa melkein joka päivä. Ruokakauppojen lisäksi hän 
mainitsee vaatekaupat, ja sanoo naurahtaen, että “Pitää 
pysyä ajan tasalla”.

Eevan kertomassa on yhteneväisyyttä siihen, mitä 
isäni kertoi kauppakeskuksesta Tampereella. “Siellä 
on kaikki! Kaikki palvelut mitä voi toivoa. Miten 
mahtava asia, että saa asua Prisman vieressä viimeiset 
vuotensa.” Toki sen perusteella mitä heitä molempia 
tunnen, osaan lukea myös huumorin pilkkeen rivien 
välistä. 

Kauppakeskuskävely on Eevalle tärkeä viikottainen 
tapahtuma. Hän ei halua sopia tapaamisia tai 
muutakaan siihen ajankohtaan. “KK-kävely on aina 
kiva <3 Näkee kavereita”, hän kirjoittaa luotaimeen 
sydäntarran kera. Kävelyn jälkeen heillä on tapana 
mennä vakipaikaksi muodostuneeseen kahvilaan 
vielä juttelemaan kavereiden kanssa. Joten kyllä 
hänelle jumppaamisen lisäksi KK-kävely on sosiaalinen 
tapahtuma.

Sunnuntaipäivästä hän kirjoitti päiväkirjaan: “Totuttelua 
yksin olemiseen. Tunnelma on vähän surullinen kun 
Jeppe [hoitokoira] haettiin pois. Siitä on paljon seuraa. 
Onneksi on Sello. Lähdin sinne vähän fiilistelemään.” 

Sellon lisäksi Eeva liikkuu sujuvasti muihinkin 
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kauppakeskuksiin. Tavatessamme ensimmäistä 
kertaa hän kertoo käyneensä tutustumassa uuteen 
kauppakeskus Triplaan, kun sinne pääsi kätevästi 
julkisilla. Tutkimusviikolla hän käy lääkärikäynnin 
yhteydessä Tapiolan kauppakeskus Ainoassa. “Se oli 
kyllä positiivinen yllätys. Siellä oli muutakin kuin vain 
vaatekauppoja.”

Näiden perusteella tulkitsen, että Eevalle kauppakeskus 
on hyvinkin merkityksellinen. Asioiden hoitamisen lisäksi 
kauppakeskus on hänelle matalan kynnyksen viihtymis- 
ja kohtaamispaikka ainakin mentaalisesti. Fyysisesti 
hänen liikkumistaan ei tunnu rajoittavan mikään. 
Tilanteen mukaan hän kävelee, pyöräilee, käyttää 
bussia tai ajaa omalla autolla.

Myös Kirsti asioi paljon Sellossa. Hän ei kuvaa 
”fiilistelyä”, kuten Eeva, mutta käy säännöllisesti 
kirjastossa sekä biljardikerhossa Sellon keilahallissa 
harrastamassa. Seniorikerhon talousasioita hän hoitaa 
Sellon pankissa, hän käy lahjaostoksilla ja ainakin 
tutkimusviikon aikana kävi pari kertaa lounaallakin 
Sellossa. Se on myös julkisen liikenteen vaihtopaikka 
mm. Kirstin uimahalli-, harrastus- ja ystävien 
tapaamisreiteillä. 

Kirsti kuvailee Sellon merkitystä sähköpostivastauk-
sessaan näin: “No, Sello on tosi tärkeä paikka. 
Sieltähän saa kaikkea, niin tavaraa, terveyspalveluita 
kuin kulttuuria (Sellosali, Sellon fantastinen kirjasto, 
asukastapaamiset ym.).”

Kirsti kertoo miten hauska kauppakeskukseen liittyvä 
tapa heillä on: “Lauantaisin lähdemme ystävien kanssa 
jo klo 8:30 autolla Selloon. Ystävät poimii kyytiin, 
viedään kierrätettävät, otetaan lotto, mennään 
Prismaan. Ystävät tuo meidät kotiin, mennään mun 
luo, keitän aamukahvit ja syödään Berliininmunkit.” 
Kauppakeskuksessa käynti voi siis olla yhteisöllinen 
juttu, jossa yhdistyy huvi ja hyöty samalla reissulla.

Samankaltaisuutta tässä on siihen, miten isäni veli 
poimii isän kyytiin kauppareissulle. Heillekin se on 
toistuva tapa; auto ajetaan parkkihalliin, tehdään 
ostoskierros kaupassa ja lopuksi mennään kahvilaan, 
jossa usein jutellaan vanhojen ystävien kesken. 
Voisivathan he jonnekin muuallekin ajaa yhdessä, 
mutta ehkä kauppakeskus on sopiva kohde fyysisesti ja 
mentaalisesti – näin ainakin tulkitsen. Että ostaminen ei 
ole syvin motivaatio vaan se, että voidaan tehdä jotain 
mutkatonta yhdessä, tavata muita ihmisiä ja vahvistaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Fyysisesti matalan kynnyksen asiointipaikka

Lähibussi mahdollistaa Leenan liikkumisen, se tulee 
aivan kodin parkkipaikalle, “en pysty kävelemään 
pitemmälle”. “Mulla on paljon sairauksia vaikka se 
ei päällepäin näykään. Oon saanut sydäninfarktin, 
aivoinfarktin, on kihti ja ylilihavuus. Vasemmassa 
jalassa on tukoksia, ne estää kävelyn. Olen jonossa 
leikkaukseen. Tehdään joko pallolaajennus tai 
leikkaus.” Kuten Leena itsekin sanoo, ulkoisesta 

olemuksesta ei voi päätellä hänen rajoituksiaan.

Hän käy neljä kertaa viikossa uimahallissa lähilinjan 
kyydillä, joka kulkee Sellon kautta. Samalla reissulla 
Leena käy ruokakaupoissa “ihan joka ikinen arkipäivä”. 
Sellon ravintoloissa Leena on käynyt juhlistamassa 
läheisten merkkipäiviä. “Jos on jonkun syntymäpäivät 
silloin mennään aina ravintolaan. Ne [lapsenlapset] 
saa valita mihin. Smokerista ne tykkää, ja minä sitten 
maksan. Ennen siinä oli Retro ja sekin oli hyvä.”

Mutta muuten hän ei kuluta kauppakeskuksessa aikaa, 
paitsi “siinä mielessä kulutan aikaa, kun oon kiinni 
lähilinjassa”. “Istun hissin vieressä, katselen ihmisiä, en 
muuta. No kännykästä katson uutisia.” Leena saattoi 
siis olla joku niistä markettien luona istuneista silloin, 
kun viereeni istui se rouva, joka alkoi jutella. Hän myös 
odotti bussia.

Tämän perusteella voisi ajatella, että julkiset 
kulkuneuvot sekä kauppakeskuksen hissit ja 
liukuportaat sekä levähdyspenkit mahdollistavat 
asioinnin senioreille, jotka eivät pysty kävelemään pitkiä 
matkoja. Olipa kyse sitten kihdistä, keuhkoahtaumasta, 
huimauksesta tai muusta syystä, tässä suhteessa Sello 
voi olla matalamman kynnyksen asiointipaikka kuin 
lähikauppa.

Toisaalta liukuportaat saattavat myös pelottaa senioria. 
Lilja mainitsi jutellessa kävelevänsä Sellon läpi kerhoon, 
mutta paluumatkalla käyttää kiertotietä: “En tykkää 
rullaportaista. Ylöspäin kyllä, mutta alaspäin mennessä 
tuntuu jotenkin että putoan tai astun jotenkin 
pieleen.”

Kauppakeskus ei merkitse erityisempää

Lilja kävelee läheiseen ruokakauppaan, Selloa hän 
käyttää harvoin. “Kun ei oikein tarvi mitään. On niin 
paljon vaatteita eikä tarvi alennusmyynneissä juosta. 
Apteekissa joskus käyn ja Instrumentariumissa 
silmänpainetta mittaamassa.”“Tai jos poika tulee 
kylään, saatetaan käydä yhdessä Sellon marketeissa 
ostamassa erikoisempia- tai erikoistarjousruokia, silloin 
mennään pojan autolla parkkihalliin.” 
Sellosta mieleen nousee “feissarit, jotka ovat 
tunnelissa joka päivä. Ja kerjäläiset.” Ne eivät 
kuitenkaan ilmeisesti erityisemmin vaikuta Liljan 
reittivalintaan. Lähikauppa sopii hänen tarpeisiinsa 
paremmin kuin kauppakeskus.

Orvokki kertoo käyvänsä Prismassa ruokakaupassa, 
tutkimusviikolla 4 kertaa, koska se on hyvä ruokakauppa 
ja lähellä. Sellon palveluista hän käyttää myös apteekkia 
saadakseen verenpaine- ja allergialääkkeet sekä 
silmätipat. Vaatekaupoista yksi on ylitse muiden: 
“Halosella olen kanta-asiakas. Minulla on siellä 
vakimyyjä.” Muuten hän ei kauppakeskusta mainitse, 
tästä tulkitsen ettei Sellolla ole hänen arjessaan kovin 
suurta merkitystä.

Liisa ei ole Sellon vakikäyttäjä, hän asuu lähempänä 
kauppakeskus Iso Omenaa. Sellossa hän on käynyt 



Seuraavilla sivuilla kuvaukset heidän reiteistään viikkojen 45–46 ajalta.

Viivan muoto kuvaa kulkuvälinettä 
ja väri viikonpäivää.

Punainen pallo kuvaa kauppakeskusta 
ja pieni pallo sen palveluita, 
joita seniori käyttää.

Musta pallo kuvaa muuta kohdetta, 
jota seniori käyttää viikon aikana.

Harmaa pallo kuvaa kohdetta, jonka 
seniori mainitsee, mutta ei käytä 
tutkimusviikon aikana.
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päivätansseissa ja poikennut ohikulkumatkalla luentoa 
seuraamaan. Kysyin mitä kauppakeskus (Sello tai Iso 
Omena) merkitsee hänelle: “Sekamelskaa. Ainakin ensi 
käynnillä. Mutta ootas jos positiivisesti ajatellen niin 
samassa osoitteessa kun on kaikki on helppo käydä. 
Helpottavuus. Se se on. Saa asioida samalla käynnillä 
vaikka lääkärissä, pankissa, pääsee shoppailee eikä 
tarvi jokaiseen mennä erikseen. Etsiä parkkipaikkaa.”

Hän kertoo iloitsevansa uudessa asuinpaikassaan siitä, 
että lähikaupassa voi poiketa kävellen tai pyörällä 
vaikka joka päivä. Ennen piti ajaa autolla ja ostaa 
ruokia kerralla isompia määriä. Voi olla, että kun 
Liisa on kotiutunut hän alkaa enemmän käyttämään 
kauppakeskusta, mutta ainakaan tässä vaiheessa se ei 
tunnu hänelle kovinkaan merkitykselliseltä paikalta.

5.2. Miten seniori liikkuu

Liikkuminen paikasta toiseen

Karttatehtävän avulla hahmotin tutkittavien liikkumista 
paikasta toiseen viikon aikana. Tutkittavat liikkuivat 
kävellen, pyörällä, julkisilla kuten bussilla ja junalla, 
omalla autolla, taksilla ja kimppakyydillä.

Eeva käytti sujuvasti busseja ja lähes päivittäin käveli 
Selloon. Ikeaan hän ajoi omalla autolla ja otti sieltä 
ystävät kyytiinsä. Kirsti liikkui bussilla kuutena päivänä 
Sellon kautta, seitsemäntenä hän perui biljardikerhoon 
menemisen, koska piti päivystää remonttimiehiä. Hän 
käytti myös junaa käydessään Helsingissä. Päivittäin hän 
käveli joko bussipysäkille tai naapurustoon ystävien luo. 
Kirsti liikkui muista poiketen paljon ystävien kyydeillä, 
mikä oli minusta mielenkiintoista.

Lilja liikkui kävellen, tosin tutkimus-viikon aikana hänellä 
ei ollut Selloon muuta asiaa kuin kävellä sen läpi 
kerhoon. Orvokki liikkui kävellen ja silloin kun sää sen 

sallii, hän ajelee polkupyörällä. Pääsääntöisesti Liisakin 
liikkuu ja hoitaa asioita kävellen ja pyörällä, hän myös 
opettelee ottamaan haltuun uuden asuinpaikan julkista 
liikennettä. Tutkimusviikko oli poikkeuksellinen, koska 
hän koeajoi ja osti auton, jolla ajeli asioita hoitamaan 
sekä viikonlopuksi mökille Mikkeliin.

Leena liikkui arkipäivisin lähibussilla. Lähibussin lisäksi 
häntä ilahduttaa hiljattain myönnetty taksikortti, joka 
muutti elämää; nyt pääsee kätevästi kulttuuririentoihin! 
“Sillä saa 8 matkaa kuukaudessa omakustannehintaan 
2,80 e. Neljä kertaa menee kerhosta palaamiseen ja 
4 kertaa jää yli” (koska pääsee kerhoon lähibussilla). 
Ylimääräiset kerrat hän käyttää kulttuurientoihin. 
“Ja joskus voi jättää menemättä kerhoon, mutta 
kulttuurista ei luovu.”

Liikkuminen kuntoilumielessä

Tutkimukseeni osallistuneet seniorit liikkuivat paljon, 
niin paikasta toiseen kuin kuntoilumielessäkin.

Liisa esimerkiksi on hyvin sporttinen, hän yhdistää 
kaupassakäynnin kuntoiluun, lenkkeilee, pyöräilee ja 
jumppaa portaita. Jos mahdollista, hän tekee pitkiä 
hiihtolenkkejä. Niihin tämä talvi ei tosin antanut 
mahdollisuutta. Liisa kertoo voimistelevansa joka päivä, 
hän vannoo keppijumpan nimiin ja kahdeksan kilon 
kahvakuulaa hän heiluttelee kuin käsilaukkua.

Leena käy uimahallissa neljä kertaa viikossa. 
Tutkimusviikon aikana halli oli suljettu useamman 
päivän, mikä harmitti häntä kovasti. Kirsti käy 
uimahallissa maanantaina ja menee sen jälkeen 
pelaamaan biljardia Selloon. Kerran viikossa hän jää 
kerhopäivän jälkeen vielä tasapainokerhoon. 

Eevalle kauppakeskuskävely on tärkeää, hän mainitsee 
myös lenkillä käymisen. Ja Orvokki käy pelaamassa 
jalkapalloa pari kertaa viikossa ja muutenkin harrastaa 
arkiliikuntaa. Hän kävelee, tai sään salliessa pyöräilee, 
päivittäin harrastusten pariin ja mainitsee myös lenkillä 
käymisen.



SELLO

KOTI

KERHO

“Lähdin lenkille”

SENIORIKERHO

RUOKAKAUPAT

VAATEKAUPAT

KÄVELYJUMPPA

AINOA

IKEA

KÄVELLEN SELLOON

“FIILISTELY”

TRIPLA

KAMPIN 
KESKUS

MUJI

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

“Eeva”

“Mennään 
ystävien kanssa 
tutustumaan 
uuteen Mujiin 
[bussilla 
Kamppiin]”

“Eläkeläis-
alennuksella 
bussilippu 
maksaa vain 
1,40 e. 
Siksi lähdin 
tutustumaan 
uuteen 
kauppakeskus 
Triplaan” 

La: “Lähdin lenkille”

To: Ikeaan omalla autolla. Vie ystävät kotiinsa kahville ja 
takaisin Ikean pysäkille. Illemmalla: “Kävin vielä lenkillä.”

Su: Selloon fiilistelemään.

Ma: Kauppakeskuskävelylle Selloon.

Ti: Lääkäriin Tapiolaan, bussi 550. 

Ke: Kerhopäivä. Kävellen.

Pe: Sellossa klo 14 aikaan

“Takaspäin [kerhosta] yleensä menen 
Sellon kautta. Käyn kaupassa samalla”.

Oliko viikko 
poikkeava: 
“Kesällä istutaan 
joka päivä naapurien 
kanssa ulkona 
parantamassa 
maailmaa, 
nyt talvella ei”.

44

IKEAAN - KOTIIN - IKEAN PYSÄKILLE OMALLA AUTOLLA, KULJETTI YSTÄVIÄ

BUSSI 550 
TAPIOLAAN, 
LÄÄKÄRIIN
JA KAUPPAKESKUS 
AINOAAN.



SELLO

KOTI

KERHO SENIORIKERHO

RUOKAKAUPAT

PALVELU-
TALO

LOUNAS

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

JALKA-
PALLO-
KENTTÄ

LAULUKERHO

ASKARTELUKERHO

KAPPELI

“Orvokki”

La: Lenkille

To: Kaupassa (Prisma) ja kappelille laulamaan

Su: Ulkoilemassa

Ma: Lenkillä. Kaupassa (Prisma). “Vein linnuille ruokaa”

Ti: Jalkapallokentälle

Ke: Jalkapallokentälle ja Prismaan

Pe: Kaupassa (Prisma)

“Kävin lenkillä/
ulkoilemassa”

Oliko viikko 
poikkeava: 
Oli flunssan 
tuntuinen koko 
viikko, siksi Orvokki 
jätti menemättä 
kerhoihin.

45

“[Palvelutalossa] 
käyn noin kerran 
kuukaudessa 
syömässä”



SELLO

KOTI

KERHO SENIORIKERHO

RUOKAKAUPPA

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

“Lilja”

La: “Kävin kaupassa”

To: Kaupassa Galleriassa kävellen

Su: -

Ma: “Kävin kaupassa”

Ti: -

Ke: Kerhopäivä. Kävellen.

Pe: “Kävin kaupassa”

Oliko viikko 
poikkeava: 
Lähestyvien 
myyjäisten vuoksi, 
Lilja neuloi vieläkin 
ahkerammin, 
muuten viikko oli 
tavanomainen.
Kesällä hän liikkuu 
paljon sukulaisten ja 
ystävien luona.

“Kaupassa 
käynti joka 
päivä kävellen”

GALLE-
RIA
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“...jos poika 
tulee kylään, 
saatetaan 
käydä yhdessä 
Sellon 
marketeissa 
ostamassa 
erikoisempia 
(erikoistarjous) 
ruokia, silloin 
mennään 
pojan autolla 
parkkihalliin.” 

KÄVELLEN SELLON LÄPI KERHOON. 
TAKAISIN KOTIIN KIERTÄEN SELLO



JUNALLA HELSINKIIN

BUSSILLA LEPPÄVAARAAN

YSTÄVIEN KYYDILLÄ

SELLO

KERHO

RUOKAKAUPAT

RUUSU-
TORPAN
KOULU

YSTÄVÄT

STOCK-
MANN

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

UIMA-
HALLI

BOWLING CENTER
Biljardia 

KIRJASTO
PANKKI

APTEEKKI

LOUNAS

KIERRÄTYS ASEMA

NAAPURIT

“Kirsti”

“Kakku-
kahveilla 
Stockalla 
ja kaupoissa 
kiertelyä”

La: Selloon ystävien kyydillä

To: Bussilla Selloon, junalla Helsinkiin. Bussilla Helsingistä Leppävaaraan, 
Ruusutorpan koululta ystävien kyydillä kotiin

Su: Selloon lahjaostoksille bussilla. Syntymäpäiväjuhlille kävellen

Ma: Uimahallille > Selloon, pankki, lounas, biljardi, Lidl. Kotiin bussilla

Ti: Bussilla Selloon. Lounas Roberts Coffee, pankki, kirjasto, apteekki. 
Paluumatkalla Galleria/K-Supermarket. Bussilla kotiin. Naapuriin kävellen.

Ke: Kyydillä kerhoon. Bussilla kotiin.

Pe: Peruu Biljardi-kerhoon menemisen

“Sello on läpikulkumatkalla kun tulee kerhoon”

Oliko viikko 
poikkeava: 
Viikko oli 
poikkeuksellinen, 
koska piti päivystää 
remonttimiehiä, 
tavanomaisia 
menoja piti hieman 
karsia. Kesällä Kirsti 
harrastaa enemmän 
ulkoliikuntaa, kun 
kerhotoiminta on 
lomalla.

KOTI

SENIORIKERHO

RUOKAKAUPPA

GALLERIA

TASAPAINOKERHO

SENIORIKERHON HALLITUKSEN KOKOUS

ALEPA

TAPIOLAN 
KULTTUURI-

KESKUS
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“Sellosta 
saa kaiken”



SELLO

KOTI

KERHO SENIORIKERHO

RUOKAKAUPAT

RAVINTOLAT

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

SELLOSALI

“Leena”

La: Kotona

To: Sello, Prisma lähibussilla

Su: Kotona

Ma: Uimahallille lähibussilla > Selloon lähibussilla > Kotiin lähibussilla

Ti: Uimahallille lähibussilla > Selloon lähibussilla > Kotiin lähibussilla 

Ke: Kerhopäivä. Lähibussilla kerhoon ja taksilla takaisin kotiin.

Pe: Sello, Citymarket ja Prisma lähibussilla

LÄHIBUSSILLA
 UIMAHALLIIN JA SELLOON

Oliko viikko 
poikkeava: 
Viikko oli 
poikkeuksellinen, 
koska uimahalli 
oli suljettu. 
Viikolle osui myös 
kuukausisiivouspäivä 
ja omaiset 
olivat syömässä. 
Kesäkuussa ei ole 
kerhoa, muuten 
rutiinit ovat samat. 

UIMA-
HALLI
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LÄHIBUSSILLA KERHOON JA 
TAKSILLA TAKAISIN KOTIIN.

Lähibussi 
mahdollistaa 
Leenan 
liikkumisen, 
tulee aivan 
kodin 
parkkipaikalle 
“en pysty 
kävelemään 
pitemmälle”.



KOTI

KIRJASTO

LAINAUKSET

PÄIVÄTANSSIT

SELLO

Kävely tai pyöräily

Bussi

Lähibussi

Auto

Taksi

Juna

NOVELLIKOUKKUMARKETTI

SAKU-
POIKA

OSTOS-
KESKUS

BENSA-
ASEMA

KESÄ-
MÖKKI

MIKKELI

“Käyn jalkaisin tai pyörällä 
lähikaupassa, näin se toimii 
vaikka joka päivä.” 

JUSSI-
POIKA

“Liisa”

La: Mökillä

To: Sauvakävelyä. Ajoi Jussi-pojan luo Vantaalle

Su: Paluu 

Ma: Pieni pyöräily, portailla nousua&laskua, pieni hölkkä

Ti: Koeajamassa uutta autoa Saku-pojan kanssa

Ke: Hain maton pesulasta, talvirengas- ym. ajeluita iltaan saakka

Pe: Ajoi ensimmäisenä Saku-pojan luo, siitä yhdessä Mikkeliin mökille.

“Aina ilo mennä mökille, 
vieläpä pojan kanssa. 
Eka kerta Espoosta päin!”

Oliko viikko 
poikkeava: 
Viikko oli 
poikkeuksellinen 
mökillä käymisen 
ja auton ostamisen 
vuoksi.

 -

ISO 
OMENA
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“Hain maton pesulasta, talvirengas- 
ym. ajeluita iltaan saakka”

“[Läheisessä 
ostoskeskuksessa] 
on K-kauppa. Voisin 
ihan hyvin vaikka 
pyöräillä sinne, 
ei se niin paljon 
kauempana ole. 
Reppu selkään vaan. 
Entisessä paikassani 
piti aina mennä 
autolla, ja ostaa 
kerralla.”

KOEAJAMASSA UUTTA AUTOA 
SAKU-POJAN KANSSA
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5.3. Miten seniori syö ja 
suhtautuu uusiin ruokatuotteisiin

Miten seniori saa jokapäiväisen leipänsä?

Oletin, että ainakin osalla senioreista olisi ongelmia 
päivittäisen aterian saamisen suhteen, mutta 
tutkimukseeni osallistuneet seniorit eivät maininneet 
sellaista. Oikeastaan päinvastoin he hankkivat ruokansa 
itse silloin kun haluavat.

Yleistä vaikutti olevan se, että kaupassa käydään 
monta kertaa viikossa, esimerkiksi Leena, Lilja ja 
Orvokki mainitsivat ruokakaupassa käynnin neljä kertaa 
tutkimusviikon aikana. Onkohan kaupassa käynti yksi 
tapahtuma päivässä ja syy lähteä ulos asunnosta? 
Siksikö siellä käydään usein eikä osteta kerralla viikon 
tarpeita? Tietysti päivän, parin ruokaostokset on 
kevyempi kantaa kuin viikon. Ja kaikille tutkittaville 
ruokakauppa on lähellä ja helposti saavutettavissa, oli 
kyseessä sitten lähikauppa tai kauppakeskus. 

Liisa nauttii arkiliikunnasta. Tulkitsin niin, että hän ottaa 
ruokakaupassa käynninkin mahdollisuutena vähän 
kuntoilla. “[Läheisessä ostoskeskuksessa] on K-kauppa. 
Voisin ihan hyvin vaikka pyöräillä sinne, ei se niin 
paljon kauempana ole. Reppu selkään vaan. Entisessä 
paikassani piti aina mennä autolla, ja ostaa kerralla.”

Kirstin ja ystävien yhteinen kauppareissu on 
ehdottomasti tapahtuma. Yhdessäolon lisäksi siinä 
samalla viedään kierrätettävät mennessä ja tuodaan 
isommat ostokset tullessa auton kyydillä. Hän mainitsi 
syövänsä usein siskon kanssa: “Väliovi pidetään auki 
ja huudellaan toisiamme syömään.” Eikä yhteisöllisyys 
siihen lopu. Yhtenä päivänä hän kertoo, että “ystäväni 
lähes naapurista kävi tuomassa annoksen riisi-
kana-risottoa. Siskoni meni syömään paikalliseen 
pikkuruokalaan eläkeläislounaan [paikan nimi]”. 
Tutkimusviikon aikana Kirsti söi myös pari kertaa 
lounassalaatin Sellossa ja kerran kerhon ruokalassa 
nautti lohikeittoa ja mantelikalaa. Voisi varmaan 
todeta, että tämän seniorin jokapäiväinen leipä on 
poikkeuksellisen usein jaettu hyvässä seurassa.

Muutama mainitsi ostavansa marketista valmista 
ruokaa, jonka lämmittää kotona. Ruoan tilaamisesta 
kotiin mainitsi ainostaan Leena, hän tilasi siivouspäivän 
kunniaksi pizzaa ja colaa itselleen ja lapsenlapselle. 

Leena tekee ruokaa itselleen yleensä parin päivän 
annoksen. Kun läheiset ovat tulossa kylään, hän 
valmistelee tarjoiluja jo edellisenä päivänä. “Laitoin 
huomista ruokaa, paistoin possun sisäfilettä sekä 
suppilovahveroita sitten ruskea kastike.” Läheisiä hän 
hemmottelee heidän toiveidensa mukaisella ruualla.  
Lapsenlapset “haluaa mummun luona perusruokaa, 
tykkää perunasta ja jauhelihakastikkeesta.” Erityisen 

suosittua on Makkarapata.“Itse olen sitä ihan tarpeeksi 
syönyt, mutta poika ja pojan lapset sitä aina haluaa.”

Eevan päiväkirjan mukaan hän tekee viikon aikana 
useamman kerran ruokaa itse mm. lasagnea ja 
linssikeittoa. “Teen kerralla isomman annoksen, jota 
syön sitten monta päivää niin että kyllästyttää.” 
Vieraita varten hän leipoo omenapiirakan. Myös Liisa 
kertoo tekevänsä lähes kaikki ruuat itse. “Itsekseni 
en lähde syömään, mutta toisten kanssa. Laitan 
edullisemmin kotona. Säilöntäaineet mielessä.” Hän 
myös kuvailee miten tehdessään uuniruokia uudessa 
kodissa leijaili kotoinen tuoksu.

Uudet ruoka-aineet ja terveellinen syöminen

Mitä mieltä seniorit ovat uusista ruoka-aineista, joilla 
pyritään vähentämään lihan käyttöä (ekologisempi 
vaihtoehto), kuten Nyhtökaura, Härkis, sirkkatuotteet ja 
muut vegaanityyppiset tuotteet? Isäni ystävien suhde oli 
melko ehdoton ei, eikä kukaan ollut kyseisiä tuotteita 
kokeillutkaan. Uusien tutkittavien suhde oli muutaman 
kohdalla samanlainen, mutta mukaan mahtui myös 
yllättävän ennakkoluuloton kokeilija.

Leenalla oli napakammat kommentit: “Ei missään 
nimessä!” “En tykkää mistään hörhöruuista. Pitää 
olla rehellistä ruokaa. Sitä paitsi luomu on kallista, 
siksikään ei.” 

Orvokille uutuudet tuntuvat vierailta, myöskään Eevaa 
ne “ei sytytä”. “Oon kokeillut jotain papanoita. Jeppe 
syö niitä, minä en. Eikä Jeppekaan niitä mielellään 
söis.” 

Liisa on vähän neutraalimpi “nyhtökaura menettelee, 
sirkkoja ei hypi mun lautasella. Ainakaan vielä”. Lilja 
suhtautuu uutuuksiin “avoimin mielin”. “Olen syönyt 
vege-pizzaa.” Hän kertoo myös, että “haluan syödä 
terveellisesti joka päivä, että saa vitamiineja”. 

Kirsti on ennakkoluuloton kokeilija. Hän suhtautuu 
mielenkiinnolla uutuuksiin: “Olen kokeillut kaikkia. 
Sirkkaleipä on ihan hyvää, en huomannut mitään, 
oli aika hintava. Nyhtökauraa oon ostanut useinkin, 
saa kivoja esimerkiksi spagettikastiketta, öljyssä kun 
käyttää, on ihan kuin jauheliha. Nuoriso on tehnyt siitä 
pizzaa.” Ruoka-asioiden yhteydessä hän kertoo, että 
“Kiinnostaa kauheasti tiede ja kaikki tuommoinen”.
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5.4. Aikajanat

Ymmärtääkseni tutkittavaani paremmin, halusin tietää 
hänen elämäntarinan mm. mistä hän on kotoisin, milloin 
muuttanut Sellon lähelle ja millaista työtä tehnyt. Sen 
kertominen luotaimessa olisi lisännyt tehtävien määrää 
oleellisesti, joten sitä oli luonteva käsitellä jutellessa. 
Luotaimen omakuva- ja lähipiiritehtävät inspiroivat 
keskustelua, jonka aikana tunnustelin kuinka pitkään ja 
mistä aiheista sopii jutella.

Senioreiden elämäntarinat olivat valtavan 
mielenkiintoisia. Tein niistä aikajanakuvaukset, joiden 
avulla hahmotin elämän tapahtumia ja voin tarkastella 
heitä rinnakkain.

Aikajanoista voi löytää yhteneväisyyksiä. Kaikki 
olivat esimerkiksi menneet naimisiin vähän päälle 
20-vuotiaina, mikä käsittääkseni oli siihen aikaan kovin 
yleistä. Kaikki ovat eronneet ensimmäisestä miehestään, 
jotkut kertoivat löytämästään uudesta rakkaudesta. 
Kaksi on asunut valtaosan elämästään Sellon lähellä 
ja nähnyt alueen kehittyvän, kaksi on asunut noin 15 
vuotta alueella. Yksi erottuu joukosta siten, että muutti 
yli 70-vuotiaana täysin uuteen ympäristöön.

Näiden kuvausten avulla hahmotin yhteyksiä entisen 
ja nykyisen elämän välillä. Monessa tapauksessa se, 
mitä he kertoivat esimerkiksi työstään selitti persoonaa 
rikastaen kuten, että hoitaja hoitaa rakkaudella 
edelleen lemmikkiä ja lapsenlapsiaan, tiedeyhteisössä 
työskennellyt on edelleen valtavan kiinnostunut kaikista 
uusista asioista ja lehdenjakaja pyöräilee edelleen 
reippaasti joka paikkaan. Lukemalla luotainta ei tätä 
taustaymmärrystä olisi syntynyt vaan se hahmottui 
juttelun ansiosta.

5.5. Seniorimatriisi

Matriisiin olen koonnut pääpiirteitä senioreista 
persoonatyyppisesti. Persoonat perustuvat 
tutkimukseen edustaen erilaisia käyttäjätyypppejä 
[24]. Ne auttavat tunnistamaan miten eri ihmisillä 
on erilaiset tarpeet ja odotukset [24]. Persoonia voi 
käyttää mm. työpajoissa, suunnittelutiimeissä tai vaikka 
muotoilupelien alustavina hahmoina [18].

Seniorimatriisin persoonat on lokeroitu löydösten 
mukaisesti kuvaten kauppakeskuksen merkitystä sekä 
ruokaa, liikkumista, harrastuksia ja sosiaalisia suhteita. 

Suluissa on mainintojen määrä. Huomioitavaa 
on, että koska kysely on tehty luotaamalla eikä 
kyselykaavakkeella, toiset ovat maininneet enemmän 
kuin toiset. Siten esimerkiksi ruokaan liittyvät 
mainintojen määrät eivät ole suoraan verrannollisia. 
Leena esimerkiksi oli kirjoittanut paljon ruokaan 
liittyviä asioita ja Liisa hyvin vähän. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö Liisa tekisi ruokaa ja söisi sitä, 
vaan hän ei ehkä kokenut sen olevan kiinnostava asia 
tutkimuksessa. Normanin mukaan käyttäjät eivät aina 
osaa artikuloida ongelmaansa tai tiedostaa sitä design-
mahdollisuudeksi [8, s. 72], tutkivanikin on saattanut 
ajatella, että ruoka on niin arkipäiväinen asia, ettei siinä 
ole mitään kirjaamisen aihetta. Tutkittavaa olisi voinut 
pyytää kirjaamaan tarkasti ruokailuun liittyvät asiat, 
mikäli se olisi ollut tärkeää tutkimuksen kannalta. Näin 
ollen maininta ei kerro todellista tärkeyttä vaan kuinka 
paljon seniori asiasta mainitsee.

Jokaisesta on myös pieni tiivis tarina piirroshahmon 
alapuolella.

Matriisin tarkoitus on tuoda kaikki kuusi senioria samalle 
sivulle, tai tässä tapauksessa aukeamalle, jotta heitä voi 
vertailla keskenään.

5.6. Senioritarinat (Liitteissä)

Persoonallisen arjen kuvaus on tarinamuodossa, se 
kuvailee seniorin arkea viikon ajalta. Päivärytmin lisäksi 
arkinen tarina kertoo paljon persoonasta, hänen 
ajatuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Näissä 
tarinoissa pyrin käyttämään mahdollisimman paljon 
heidän omaa kerrontaansa (sitaateissa) välittääkseni 
empatiaymmärrystä juuri kyseisestä persoonasta. 

Senioritarinoita voidaan hyödyntää tietopohjana 
projektikohtaisesti. Mattelmäki & Vaajakallio kuvailevat 
projektia, jossa persoonallisten tarinoiden avulla 
yksilöllistä seniorin näkökulmaa tuotiin mukaan 
yhteistyöhankkeisiin, ymmärryksen välineiksi 
osallistujien kesken [18, s. 85–88]. Opinnäytteessäni 
Senioritarinoiden tarkoitus onkin, että niitä voidaan 
tulkita ja jatkojalostaa projektikohtaisesti esimerkiksi 
inspiroimaan muotoilutiimejä, konseptisuunnittelua 
tai jakamaan ymmärrystä yrityksen sisäisissä- ja 
kumppaniprojekteissa tarpeen mukaan. 
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Kohtelias kotikissa
Kävelee päivittäin läheiseen ruokakauppaan, 
Selloa käyttää harvemmin. Puhelin soi ahkerasti 
sukulaisten ja ystävien kanssa, poika soittaa joka 
päivä, kuten myös häiritsevät kaupittelijat. Siskon 
kanssa puhutaan joka lauantai. Ei käytä nettiä eikä 
tietokonetta. Tekee ruokaa ja lämmittää valmista, 
suhde uusiin ruoka-aineisiin on avoin. Viihtyy 
omassa kodissa rakkaan harrastuksensa neulomisen 
parissa. TV:tä katselee mielellään samalla kun 
neuloo. Kerran viikossa käy kerhossa tapaamassa 
muita senioreita. Kesällä sukuloi oikein ajan kanssa. 
Ei kaipaa enempää aktiviteettejä.

Kävely

-

Kerho (1), neulominen (2), sanapeli netissä (1), 
Sydän-yhdistys, korttelipelikerho

Mainitsee yksinäisen olon (2)

Sosiaalinen kauppakeskuskävelijä 
Käyttää Selloa monipuolisesti niin asioiden hoitoon 
kuin “fiilistelyyn”. Hän liikkuu sujuvasti kävellen, 
julkisilla ja omalla autolla – harrastaa arkiliikuntaa. 
Käyttää puhelinta ja tablettia, jolla hoitaa mm. 
pankkiasiat. TV:tä katselee päivittäin, seuraa 
sarjoja. Tekee ruokaa itse lähes joka päivä ja syö 
samaa niin, että kyllästyttää (humoristi). Ystäviä 
tapaa mm. viikottain kauppakeskuskävelyllä ja 
kerhossa, naapurien kanssa juttelee kesällä joka 
päivä. Sukulaisten kanssa soittelee ja matkustaa 
siskon kanssa. Hoitaa poikansa tyttöystävän koiraa. 
Mainitsee pari kertaa yksinäisyyden tunteen.

Huolehtiva harrastaja
Käy Sellossa ruokakaupassa päivittäin, joskus 
käyttää muita palveluita. Hän liikkuu kävellen 
ja pyörällä joka päivä. Arkiliikunnan lisäksi käy 
jalkapallokerhossa kaksi kertaa viikossa. Puhelin 
käytössä, pankkiasiat hoitaa konttorissa. Kuuntelee 
radiota, pitää luontoohjelmista ja musiikista. 
Tekee ruokaa itse ja lämmittää valmista, vierastaa 
uusia ruoka-aineita. Harrastaa mm. laulamista, 
käy askartelu- ja seniorikerhossa ja osallistuu 
eläkeläisten retkille. Lastensa kanssa soittelee 
ehkä viikottain. Ei mainitse yksinäisyyttä, mutta on 
huolissaan lasten ja ystävien puolesta.

Tekee itse ruokaa (4), leipoo (1),
Päivällinen ystävien kanssa Ikeassa (1)

Uudet ruoka-aineet eivät sytytä

Kävely, bussi, oma auto

Kauppakeskuskävely (1), lenkkeily (2)

Ystävien tapaaminen (3), puhelut siskon 
kanssa (3), ystävien (2). Kesällä naapurien 
kanssa tavataan päivittäin.

TV (6)

(Äly?)puhelin + Tabletti (Äly?)puhelin (Äly?)puhelin

Tekee itse ja lämmittää valmista (2)

“Olen syönyt vegaanipizzaa”

Tekee itse ja lämmittää valmista (2). 
Syö myös kerhoissa ja palvelutalossa.

Uudet ruoka-aineet tuntuvat vierailta

Kävely, Polkupyöräily 

Jalkapallokerho (2), lenkkeily (2)

Radio (5),  TV (4) 

Kuoro (1), Kerho, laulukerho, askartelu-
kerho, seniorikerho, eläkeläisten retket

Mainitsee yksinäisen olon (1)

Puhelut lapsien kanssa (1), ystävien kanssa (1), 
tapaa ystäviä kerhoissa 

Kerho (1), neulominen (7), lehtien lukeminen (7)

TV (7)

“Näissä on riittävästi aktiviteettiä”

Puhelut pojan kanssa (3), sisko (1), ystävät 
(1). Tapaa ystäviä keskiviikkoisin kerhossa. 
Sukuloinnit kesällä.

Erityistoiminta/ kauppakeskuskävely (1) - -

Liikkumisen yhteyspiste - -

Fiilistely- ja Kohtaamispaikka (1) - -

Muu ajanvietto /kirjasto - -

Vaatekaupat: “Pitää pysyä ajantasalla” Apteekki, vaatekaupat Asioiden hoito

Kahvilla kävelykaverien kanssa (1) - Kahvilassa ystävien kanssa

Ruokakauppa (3) Ruokakauppa Prisma (4) Ruokakauppa / Sellon sijaan lähikauppa (3)

Muut palvelut? - -

Muuta: lempiruokaa keitot Muuta: lempiruokaa uunilohi ja raasteet Muuta: “Vitamiineja hedelmistä”

Muuta: Koira hoidossa (1) Muuta: Pitää eläimistä, ruokkii lintuja Muuta: neulonnan sesonkiaika

On huolissaan (2)
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Auttavainen aktiivinaapuri
Käyttää Selloa monipuolisesti; asioiden hoito, 
lounas, ruokakauppa, kirjasto ja biljardikerho. 
Sello on myös liikkumisen yhteyspiste. Liikkuu 
julkisilla ja kävellen, usein pääsee ystävien auton 
kyydillä. Käy kerran viikossa vesijuoksemassa sekä 
tasapainokerhossa, lisäksi kesällä liikuntakerhossa. 
Nettiä ja kotitietokonetta käyttää päivittäin mm. 
yhdistyksen talousasioiden hoitamiseen. Radiota 
kuuntelee aamuisin, TV:tä katselee vähän. Uusia 
ruoka-aineita kokeilee mielellään, tiede kiinnostaa. 
Aktiivinen harrastaja, jonka sosiaalinen verkko on 
laaja.

Määrätietoinen hoitaja
Rajoitukset eivät estä häntä lähtemästä kotoa 
neljästi viikossa uimahalliin lähibussilla. Samalla 
hän käy ruokakaupassa Sellossa. Tekee päivittäin 
ruokaa itselleen ja hemmottelee läheisiä kunnon 
kotiruualla. Uudet ruoka-aineet ei käy missään 
tapauksessa! TV-sarjojen seuraamiseen hän ei 
kyllästy, katselee ohjelmia useita tunteja päivittän. 
Käyttää älypuhelinta ja aplikaatioita mm. taksin 
tilaamiseen. Keskiviikkoisin käy kerhossa ja nauttii 
kulttuuririennoista kuukausittain. Hän ei tunnu 
kaipaavan enempää sosiaalisia suhteita vaan 
keskittyy läheisiin.

Lähibussi, taksi

Uimahalli (2/4)

Neulominen (2), puuhastelu mökillä, 
karaoke, tanssiminen, runojen kirjoitus

Poikien kanssa soitto päivittäin ja tapaamiset 
(3) useamman kerran viikossa.
Yhteydessä ystäviin somessa ja puhelimella.

Lapsenlapset käyvät auttamassa 1 krt/kk (1), 
poika kyläili perheineen (1). Puhelu siskon 
kanssa (1). Tapaa ystäviä kerhossa sekä 
uimahallissa. 

Runoileva päivätanssija
Ostaa ruokaa lähikaupasta, johon kävelee vaikka 
joka päivä, kauppakeskusta käyttää harvoin. 
Liikkuminen on intohimo: mihin ei kävellen tai 
pyörällä pääse, hän hyppää julkisiin tai omaan 
autoon. Jumppaa joka päivä ja pitää tanssimisesta, 
karaokesta, luovista harrastuksista, kuten ruonojen 
kirjoittamisesta sekä hulluttelusta poikiensa kanssa. 
Nauttii ruuan tekemisestä, terveellisyys on tärkeää. 
Uusista ruoka-aineista nyhtökaura menettelee, 
sirkat ei. Käyttää älypuhelinta ja nettiä päivittäin. 
Kesämökki ja laaja ystäväpiiri ovat merkityksellisiä. 
Toivoo tutustuvansa uusiin ihmisiin. 

Kävely, bussi, kimppakyyti, juna

Tasapainojumppa (1), vesijuoksu (1)

Kerho (1) + hallinnolliset tehtävät (3), 
Leppävaaran muistelupiiri (1), biljardi-kerho (2), 
espanjan kieli (1), kirjan lukeminen (1), 
lehtien lukeminen (3), Kirjakerho, Liikuntakerho 

Radio (4), TV (7)

Ei mainitse yksinäistä oloa

Kävely, pyöräily, oma auto, bussi

Aamuvoimistelu (3), sauvakävely (1), pyöräily, 
porrasjumppa & hölkkä (2)

Erityistoiminta/ Biljardikerho (2) Erityistoiminta/ Päivätanssit-

Liikkumisen yhteyspiste (1) -Liikkumisen yhteyspiste (4)

- --

Kirjasto (1) -Sellosali

Pankki (4), kirjakauppa (1), kukkakauppa (1) --

Lounas (2) -Merkkipäivinä Sellon ravintolaan

Ruokakauppa (2) -Ruokakauppa (4)

Muut palvelut/ Kierrätys (1) --

Kerho (1), sudokut (7), lehtien lukeminen (2)
Kulttuuririennot

Radio (1), TV (18)

Älypuhelin Älypuhelin + Tabletti

Syö siskon kanssa kotona (2), kerhossa (1), 
Sellossa (2), ystävän tai sukulaisen kanssa (3)

“Kiinnostaa! Olen kokeillut kaikkia”

Muuta: “Naapuri toi annoksen minulle”

Tekee itse ruokaa (4), tekee läheisille ruokaa (1), 
lämmittää valmista (2), lounas kerhossa (1), tilaa 
pizzaa lapsenlapsen kanssa (1)

“Ei mitään hörhöruokia!”

Tekee itse ruokaa (1) “Teen itse 
edullisemmin ja lisäaineet mielessä”

“Nyhtökaura menettelee, muut ei”

TV (3)

Siskon seurassa päivittäin. Tapaa ystäviä (4), 
sukulaisia (2), kerhossa (1). Pitää yhteyttä 
sukulaisiin mm. sähköpostilla. 

Ei mainitse yksinäistä oloa Toivoo uusia ystäviä ja hyvää parisuhdettakin

Älypuhelin + Tietokone

Muuta: lempiruokaa lohilaatikkoMuuta: “Luomu on kallista, siksikään ei”

Muuta: Lemmikkieläin kissa (8)Muuta: Talon remontti-asiat (4) Muuta: Uuteen autoon liittyvät asiat (5)
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Usein kuulee sanottavan, että “eläkeläiset ne 
vasta ovat kiireisiä”, ja Kirsti todentaa sanonnan. 
Hänen päivittäinen yhdistystoiminta, harrastukset, 
laaja ystäväverkosto ja kodin remontointi kuvaa 
tapahtumarikasta arkea, jota mielestäni esimerkiksi 
työikäinen yksityisyrittäjä voisi elää. Tekemistä kaipasi 
myös uudelle paikkakunnalle muuttanut Liisa, hän 
ilmoittautuikin tukihenkilöksi. Toisaalta Lilja toi ilmi 
viihtyvänsä “vaan kotona” eikä kaivannut enempää 
aktiviteetteja.

Toinen mielenkiintoinen huomio oli se, että 
tutkittavistani “tervein” (ei käytä mitään lääkitystä) 
liikkui vähiten, kun taas “sairain” (rajoittunut kävely, 
paljon lääkkeitä) lähti kodistaan jokaisena arkipäivänä 
lähilinjalla Sellon kautta uimaan ja harrastuksiin. Tästä 
voi päätellä, ettei jokainen seniori kaipaa enempää 
seuraa eikä liikkumista välttämättä estä terveys. 
Kotiin jääminen voi olla valinta, samoin kuin sieltä 
lähteminenkin voi olla valinta. Yksi kaipaa seuraa ja 
tekemistä, toinen ei. Ihmiset ovat persoonia iästä 
riippumatta.

Koska kuuden joukosta löytyi yksi, jolle kauppakeskus 
on erityisen merkityksellinen eli paikka, minne voi 
mennä kun olo tuntuu yksinäiseltä, osoittaa mielestäni 
sen, että kauppakeskuksia tai niiden kaltaisia paikkoja 
tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi, joissa 

Pohdintaa

voi olla osana yhteisöä. 

Senioreiden puheista kävi ilmi myös, miten tärkeää 
heille on tavata entisiä työtovereita. Heitä ja muita 
tuttavia tavataan rennosti kodin ulkopuolella. Kotiin 
kutsutaan vain läheisimmät. Minusta tämä viittaa 
“sopivaan sosiaalisuuteen”. 

Myös kerho toimii jossain määrin “sopivan 
sosiaalisuuden” mahdollistajana, vaikka se on jäsenille 
ja tapahtuu ennalta määrättynä ajankohtana toisin kuin 
vapaan oleilun salliva kauppakeskus. Siihen liitytään 
tyypillisimmin niin, että jo kerhoon kuuluva ystävä ottaa 
mukaansa ja tuo tutustumaan ensimmäisen kerran. Sen 
jälkeen suureen porukkaan voi tulla mukaan liukuvasti 
kerhopäivänä. Osa tulee paikalle jo reilusti ennen 
kokoontumisaikaa, jolloin on mahdollista altistua myös 
uusille kohtaamisille. Käsittääkseni kerhon suhteenkin 
“ne tulevat, jotka tulevat” eli tapaamisia ei sovita 
etukäteen eikä kerhoystäviä kutsuta kotiin. 

Mutta seniorikerho nimenä voi antaa mielikuvan 
yhteisöstä, jonne nuorekas seitsemänkymppinen ei 
koe kuuluvansa. Näin ainakin tulkitsin erään tutkittavani 
kommentteja, jota seniorikerho ei innostanut vaikka 
uusia ystäviä kaipasikin. Siinä mielessä kauppakeskus 
voidaan mieltää paikaksi, missä voi altistua eri ikäisten 
kohtaamisille, kuulumatta mihinkään määrittelevään 

6.1. Mitä opimme seniorin arjesta 
ja kauppakeskuksen roolista siinä
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ryhmään. Toki myös seniorikerhon nimi voitaisiin 
brändätä “houkuttelevammaksi”.  

Minulle jäi keräämäni tiedon perusteella ymmärrys, että 
“sopiva sosiaalisuus” liittyy jollain tapaa samanlaiseen 
yhteisöllisyyteen mitä työpaikoilla, ehkä kahvi- ja 
ruokatauoilla on harrastettu – ja nuorempana koulun 
välitunneilla. Se on tiedon vaihtamista, kevyttä 
jutustelua, juoruilua ja ajankulua. Ja toisille joukkoon 
kuulumista, suhteiden syventämistä ja verkostojen 
laajentamista. Edelleen olen sitä mieltä, että “sopivan 
sosiaalisuuden” syvällisempi ymmärtäminen sekä 
ikäihmisten arjessa että kauppakeskuksessa tämän 
ilmiön mahdollistajana on erinomaisen kiinnostava ilmiö 
tutkia tarkemmin. 

Toinen mielenkiintoinen teema, johon haluaisin 
syventyä on senioreiden ruokapalvelut. Tutkimus auttoi 
näkemään miten moninaisilla tavoilla jo pelkästään 
kuusi senioria suhtautuvat ruokaan ja miten erilaisin 
tavoin he hankkivat sen. Koen saaneeni vain pienen 
maistiaisen ruoka-asiasta, haluaisin kartoittaa koko 
menun. Luulen, että erilaisille ruokaan liittyville 
palveluille on tilausta seniorikohderyhmässä. 
Miten esimerkiksi omatoimiset tutkittavani saivat 
jokapäiväisen leipänsä kun kevään 2020 korona eristi 
seitsemänkymppiset koteihinsa?

Tutkimus vahvisti käsitystäni siitä, että “Hyvän kierrettä” 
[5] pyörittää sosiaaliset kontaktit, harrastukset ja 
liikkuminen. Useampi seniori kävi lähes päivittäin 
kaupassa, se viittaa mielestäni juuri omien asioiden 
hoitamiseen, siihen että on päivittäistä ohjelmaa.

“Hyvän kierre” on hyvä pitää mielessä myös siksi, 
ettei muotoiltaisi “liian helpottavaa” arkea seniorille. 
Tutustumisen myötä hahmotin, että esimerkiksi 
portaat voivat toimia pientä arkiliikuntaa ylläpitävänä 
vetreyttäjänä, ei ohjata siksi senioria ensisijaisesti hissiin. 
Seniorit selvittelevät paljon asioita itse ja jakavat tietoa 
keskenään mm. älypuhelimen käytöstä. Uusien asioiden 
opettelu ylläpitää psyykkistä toimintakykyä, siksi pieni 
aivojumppa ja selvittely voi olla parempi vaihtoehto 
kuin valmiina tarjottu ratkaisu.

Ei tarvitse tutkia kaikkia maailman senioreita, kun 
jo kuuden perusteella voi todeta, että kaikki ovat 
omanlaisiaan. Kuuden tutkittavan otos on myös 
liian pieni, että sen perusteella voisi muodostaa 
yleiskattavaa näkemystä seniorin arjesta, sitä voisi 
hahmottaa lukemalla. Mutta lukemalla en olisi 
päässyt vuorovaikutukseen ja kuulemaan senioreiden 
spontaaneita puheenaiheita. Muutama kertoi 
esimerkiksi infarktistaan tai kaatumisestaan. Kasvotusten 
kerrottuna ne konkretisoituvat ja koskettavat. Useampi 
seniori mainitsi eri yhteydessä samoja TV-sarjoja (mm. 
Tanssii tähtien kanssa), pankkipalvelujen ongelmia sekä 
“ihanan aidon italialaisen” kahvilan Sellossa. 

Ihminen voi lukea mistä tahansa asiasta keräten 
ymmärrystä, mutta toisen ihmisen ymmärtämiseen 

tarvitaan mielestäni kohtaamista, jossa persoonaa 
koskettavia asioita voidaan jakaa vuorovaikutuksessa. 

Käsitys hauraasta ja yksinäisestä seniorista muuttui 
viimeistään tutkimuksen myötä. Nyt seniorin arki onkin 
omatoimista ja oman näköistä: tässä iässä voi olla, 
miten itsestä tuntuu. Voi olla “sopivasti sosiaalinen”, 
mennä mukaan tai jäädä kotiin. Senioriuus näyttäytyy 
tutkimuksen jälkeen aika hienona aikana, nyt ymmärrän 
miksi jotkut odottavat eläkkeelle jäämistä. Samalla 
tiedostaen kuitenkin sen, että kaikki seniorit eivät ole 
yhtä toimintakykyisiä kuin tutkittavani.

6.2. Mihin tätä senioriymmärrystä 
käytetään
Omassa työssäni ei ollut toimeksiantoa, mutta 
usein käyttäjätutkimusta tehdään nimenomaan 
ennaltamäärättyyn projektiin. Silloin lähtökohta voi olla 
hyvinkin perusteellisesti määritelty ja käyttäjätietoa 
kerätään sovittujen teemojen tai mallien pohjalta [2]. 
Etuna on silloin hallittu ja tehokas prosessi, joka ohjaa 
myös tuotosten tulkintaa [2]. 

Koska lähtökohtana oli oma kiinnostukseni 
seniorielämään, keräämälleni senioritiedolle ei ole 
määritelty käyttökohdetta eikä tulkintatapaa. Tämän 
tyyppisessä työssä pyritään maalaamaan laaja kuva 
yksilöiden elämästä avoimin mielin. En tehnyt tätä 
työtä varsinaisesti ongelman ratkaisua pohtivana 
palvelumuotoilijana vaan keräsin materiaalia, tarinoita 
ja ihmiskuvauksia, joka olisi hyödynnettävissä 
erilaisissa hankkeissa KONEella tulevaisuudessa. Tässä 
tapauksessa keskittyminen vaikkapa kauppakeskuksen 
reittien tai hissien ohjeistukseen senioreiden 
näkökulmasta, tai liukuportaiden käytettävyyteen ei 
ollut olennaista.

KONE voi hyödyntää senioritarinoita tulevissa 
projekteissaan, joissa todellisiin ihmisiin perustuva 
empatiaymmärrys on tärkeää. Tarinoita voidaan työstää 
yhdessä esimerkiksi hankekohtaisissa monialaisissa 
tiimeissä ja saada tarinan “opetukset” yhteiseen 
käyttöön [17]. 

Kerätystä senioriymmärryksestä voidaan jatkojalostaa 
persoonia ja käyttää niitä vaikka muotoilupelin 
hahmojen alustavina malleina yhteistyöprojektissa, 
jossa osallistujat lisäävät persooniin ominaisuuksia 
[18]. Tarinat voivat toimia näin linkkinä alkuperäisen, 
todellisilta ihmisiltä kerätyn tiedon ja osallistujan 
projektikohtaisen tulkinnan välillä [18]. Tarinoista luodut 
persoonahahmot toimivat esimerkiksi muotoilupelissä 
auttaen hahmottamaan kokonaisrakenteita. Peli toimii 
kuvauksena palveluympäristöstä, jossa hahmojen 
liikkuminen nostaa esiin mahdollisia ongelmakohtia 
tai vaikka sellaisia kosketuspisteitä, joissa mm. 
kumppaniverkostot voisivat toimia yhteistyössä 
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[18]. Senioriymmärrystä voidaan hyödyntää myös 
perinteisemmin tuotemuotoilutiimin inspiraation 
lähteenä.

6.3. Mitä opimme 
empatialuotaimesta
Empatialuotain menetelmänä toimii hyvin 
vuorovaikutuksen avaamiseen tutkittavan ja tutkijan 
välillä. Se antaa tutkittavan tuottaa itse tietoa ja kirjata 
ajatuksiaan omassa tahdissa – ja sitten kertoa sen mitä 
haluaa kertoa. Siksi koin sen jopa hienotunteiseksi 
tavaksi lähestyä tutkittavaa. 

Luotaimen suunnittelu ja valmistus vievät enemmän 
aikaa kuin perinteisen kyselykaavakkeen laadinta, 
koska luotain on eräänlainen lahja. Sen tarkoitus ei 
ole pelkästään saada vastauksia kysymyksiin vaan 
kutsua lahjan saaja vuoropuheluun ja motivoida 
täyttämään luotainta. Siksi luotaimen suunnittelu on jo 
tutustumista tutkittavaan ja tutkimuksen valmistelua. 
[3, 16]. Kysymysten asettelu ja luotaimen tyyli virittää 
vuorovaikutuksen sävyn. Omassa luotaimessani 
taikasauva kutsui mielikuvitusta ja leikkimielisyyttä 
mukaan tutkimukseen. Ehkä se inspiroi toisia 
käyttämään enemmän mielikuvitusta myös tehtävissä 
sekä spontaanisti kirjoittamaan runoja ja piirtämään 
luotaimen lopussa oleville ylimääräisille papereille.

Koska luotainta täytettiin viikon ajan, se soi 
mahdollisuuden reflektoida ajatuksia pitemmällä 
aikavälillä verrattuna hetkessä tapahtuvaan 
haastatteluun tai keskusteluun. Kokemuksen muisto 
haalistuu, jolloin keskustelutilannetta sävyttää 
viimeisimmät kokemukset, ajatukset ja tunnetilat, ehkä 
juuri hetki ennen tapaamista saatu puhelu lehtimyyjältä 
nostaa tunteet pintaan juuri kaupustelijoihin liittyen. 
Kukapa silloin muistaa, miltä tuntui kolme päivää sitten? 
Luotaimeen kirjattuun kokemukseen on helpompi 
palata myöhemmin tapahtuvassa keskustelutilanteessa.

Tutkimusviikko voi osua hyvin poikkeavaan ajankohtaan, 
remontti tai vilustuminen rikkoo tavanomaisen arjen 
rutiineja, kuten eräiden tutkittavieni kohdalla kävi. 
Voidaan myös olettaa, että esimerkiksi talvella ollaan 
enemmän sisätiloissa kuin kesällä, ja kesällä syödään 
kevyempiä ruokia kuin talvella, joten vuodenajat 
vaikuttavat tutkimukseen. Siksi luotaamista kannattaisi 
tehdä useammassa jaksossa.

Sillä, että ensimmäisessä kohtaamistilanteessa olin 
tutkittavalle tutussa ympäristössä ja minut esiteltiin oli 
valtava vaikutus. Huomasin, että ilman esittelyä kukaan 
ei halunnut osallistua tutkimukseeni vaikka juttelemaan 
tulikin. Jälkeen päin ajatellen, olisin ehkä voinut käyttää 
rekrytointiin enemmän aikaa. Menemällä rohkeasti 
marketteihin olisin ehkä voinut saada tutkimukseeni 
erilaisia osallistujia. Kuudesta tutkittavastani löysin 

neljä seniorikerhosta ja viideskin käy kerhossa 
vaikka hänet kauppakeskuksesta löysinkin. Kaikki 
tutkittavani olivat naisia, miehet olivat vähemmistönä 
niin kauppakeskuskävelyllä, päivätansseissa kuin 
kerhossakin. Toisaalta aiemmassa tutkimuksessani (PET-
projekti) miehiä oli kuusi ja naisia yksi. Jos projektillani 
olisi ollut toimeksianto, se olisi ohjannut rekrytointia, 
kun taas avoin prosessi lisäsi sattumanvaraisuutta. 
 
Mikä motivoi senioria osallistumaan 
luotaintutkimukseen? Joillekin se on auttamisen 
halu, toiselle se voi olla tilaisuus reflektoida itseään. 
Myös palkkio voi motivoida. Stipendin antaja suostui 
sponsoroimaan laadukkaat sakset luotaimeeni sekä 
30 euron lahjakortit osallistujille. Kerroin lahjakortista 
vasta kun seniorin kiinnostus tutkimukseen oli herännyt, 
koska en halunnut sen olevan suurin kannustin 
osallistumiseen. 

Luotaintutkimus sitouttaa, siksi se ei välttämättä sovi 
kaikille, kuten huomasin etsiessäni osallistujia. Moni 
halusi jutellen kertoa elämästään tai kokemuksistaa, 
mutta viikoksi sitoutuminen luotaimeen ja tutkijan 
tapaamisiin ei innostanut. Eivätkä kaikki halua kertoa 
elämästään. 

Luotainpaketti koettiin sopivaksi, monia ilahdutti 
mukana tulevat tuotteet, etenkin laadukkaat sakset. 
Sidontakierre tehtäväkirjassa tuntui häiritsevän jonkin 
verran kirjoittamista eikä viivasto kellonaikoineen 
toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Niitä on hyvä 
miettiä seuraavaa kertaa ajatellen. 

Tehtävien määrä tuntui sopivalta. Kirjoitusteknisesti 
joku kuvasi elämäänsä enemmän kuin toinen. Yksi 
voi olla tottunut kirjoittamaan ajatuksiaan ja toisella 
esimerkiksi infarktin takia kirjoittaminen on teknisesti 
haastavampaa. Useimmat tutkittavistani kertoivat, että 
luotaimen täyttäminen oli mukavaa. Kaksi senioria antoi 
palautetta tai oli kirjoittanut loppuun, että tällainen 
arkisten asioiden kirjaaminen oli hyvä kokemus, koska 
samalla ymmärsi miten hyvin omat asiat oikeastaan 
ovat. 

“Palvelut”-tehtäväni oli epäselvä. Tämä tuli ilmi 
keskusteluissa, koska muutama ei ollut kirjannut 
siihen kohtaan mitään. Ymmärsin, etten ollut kunnolla 
miettinyt mitä “palvelu” tarkoittaa. Kun seniori käy 
kerhossa, käyttääkö hän silloin palvelua? Tulkitaanko 
lähibussi tai ruokakaupassa asiointi palvelun käytöksi? 
Vai onko palvelu jotain sellaista, mitä joku muu tekee 
seniorin puolesta? Tämä olisi pitänyt selkeyttää. 
 
Opinnäytteessäni halusin opetella käytännön 
empatiaa. Huomasin, että pystyin helposti olemaan 
arvostelematta, mutta vaikeampaa oli olla ihastumatta: 
kaikki kohteeni olivat valtavan kiehtovia persoonia - oli 
haasteellista olla neutraali. Uskon, että tässäkin asiassa 
kokemus tuo varmuutta. Nähdäkseni empaattisuus ja 
neutraalius on tietoinen tapa ajatella, sitä voi harjoitella 
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KUVA 11: MUISTIINPANOJA. Tein muistiinpanoja luotaimen luovutustilanteessa.
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ja se on kytkettävissä päälle ja pois.

“Olemalla läsnä kohtaamisissa, tutkija oppii jo 
paljon tutkimuksen kohteesta” [23, s. 133]. Koin, 
että suuren osan senioriymmärryksestä keräsin 
kohtaamistilanteissa. Osan asioista olin päättänyt kysyä 
kasvotusten keventääkseni luotaintehtävien määrää, 
mielestäni se oli hyvä ratkaisu. Muutenkin halusin pitää 
haastattelutilanteet mahdollisimman rentoina, siksi 
ehkä termi “tutustuminen” kuvaa hyvin luotaimen 
luovuttamiseen ja palauttamiseen liittyviä kohtaamisia. 
Tutkijan tavoitteena onkin “luoda sellainen ilmapiiri, 
jossa tarinan mahdollisimman totuudellinen kerronta 
olisi mahdollista. Ilmapiirin on oltava avoin, myönteinen 
ja niin vapaa, että ihmiset uskaltavat kertoa tarinansa 
totuudenmukaisesti” [17, s. 165].

Kohdattaessa tutkijalla ja tutkittavalla on jo 
jotain yhteistä kun he jakavat luotaimen. Luotain 
toimii keskustelun runkona, johon voi palata 
keskustelun rönsyillessä. Rönsyilevä keskustelu 
voi tuoda esiin odottamatonta tietoa, mikä onkin 
yksi luotaintutkimuksen hyvistä ominaisuuksista 
[6]. Kun luotaimeen kaikki kirjoittivat kirjakieltä 
muutamia murresanoja tai persoonallisia sanontoja 
lukuunottamatta, niin keskustellessa persoonallinen 
ilmaisu tulee paremmin esiin. Silloin hahmottuu myös 
huumori rivien välistä.

Tein muistiinpanoja tilanteen mukaan ja huomasin, että 
en pysty kirjaamaan kaikkea mistä juteltiin, en myöskään 
onnistunut tallentamaan kaikkia persoonallisia ilmaisuja. 
Siksi kysyin luvan esittää tarkentavia kysymyksiä 
myöhemmin. Tämä ei ollut tietoinen päätös alunperin, 
mutta osoittautui toimivaksi. 

Nauhurin käyttö olisi auttanut tallettamaan 
keskusteluja. Nyt aineiston purkaminen jäi muistini 
ja muistiinpanojeni varaan. Editoin aineistoa heti 
tapaamisten jälkeen kirjoittamalla ylös kaiken mitä 
muistin. Toisaalta nauhuri olisi saattanut tulla väliimme 
ja tehdä kohtaamisesta haastattelun. Seniori olisi 
saattanut olla varautuneempi, ehkä aroista aiheesta ei 
halua kertoa tallenteeseen.

Vaikka keskustelun lähtökohta oli kauppakeskus, joka 
on suhteellisen arkinen aihe virittämään ajatuksia, 
pääsimme keskustelutilanteissa joidenkin senioreiden 
kanssa syviin, henkilökohtaisiin teemoihin. He kertoivat 
minulle asioita, joita en osannut odottaa luotainta 
suunnitellessani. Kaikkea kerrottua en laittanut 
opinnäytteeseen vaikka se persoonaa olisikin kuvannut, 
koska koin sen epäsopivana, liian paljastavana. Niihin 
asioihin, joilla halusin persoonaa tuoda esiin, kysyin 
luvan. 

Koin, että välillemme muodostui tuttavallinen suhde. 
Mietin kuinka läheisissä väleissä on soveliasta olla 
tutkijana ja tutkittavana, voiko senioria esimerkiksi 
pyytää Facebook-kaveriksi tai kysellä kuulumisia 
tutkimuksen jälkeen.

Ohjaajani neuvoi sopimaan korkeintaan kaksi 
tutkimustapaamista yhdelle päivälle ja varaaman 
seuraavan päivän ajattelulle. Se oli hyvä ohje. 
Intensiiviset kohtaamistilanteet osoittautuivat yllättävän 
väsyttäviksi, vaikka olisin halunnut tietää loputtomasti 
tutkittavan elämästä.

Useampi seniori sanoi, että oli mukava jutella juuri näin. 
Sen perusteella koin, että osasin ainakin pääsääntöisesti 
kuunnella ja lukea tilannetta. Tosin saatoin kyllä välillä 
unohtaa olevani tutkijan roolissa ja lipsua sympatian 
puolelle, ottaa kantaa, neuvoa tai kertoa myös omista 
kokemuksistani. Mutta olin läsnä ja äärimmäisen utelias 
kuulemaan kaiken mitä hän minulle halusi kertoa. 
Varmaan juuri tästä on empaattisessa kohtaamisessa 
kyse.

Lopuksi:

Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia. Viimeisen 
vuoden aikana olen päässyt astelemaan seniorien 
rinnalla, myös opinnäytteen ulkopuolella. Tavoitteeni 
oli kerätä tarinoita, kokemuksia ja ymmärrystä 
seitsemänkymppisten arjesta ja kauppakeskuksen 
roolista, sekä kokeilla empatialuotaintutkimusta 
menetelmänä ymmärryksen keräämiseen. 

Lopuksi voin sanoa, että lukemalla, kokemalla ja 
kohtaamalla voi hahmottaa suurempaa kokonaisuutta. 
Pala palalta, hetkittäin, koen ymmärtäväni mistä tässä 
kaikessa on kyse. Ihmisymmärryksen suuri palapeli 
ei ole koskaan valmis, se on alati muuttuva ja siksi 
rajattoman kiinnostava.
 

“Jokainen ihminen ja hänen tarinansa on arvokas. 
Jokainen tarina tuo oman palasensa suureen 
kokonaisuuteen.” [17, s. 166] 
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LIITE 1: TILASTOKESKUS // lähde: https://www.stat.fi/til/vaenn/2019



“Minä tapaan olla se hännänhuippu, 
mutta ei se mitään. Olen innostunut 
kohottamaan kuntoani niin 
kuntosalilla kuin nyt talviaikaan 
täällä kauppakeskuskävelylläkin, 
rollaattorin avulla liikkuva Annaliisa 
Lamminmäki (71) kertoo” .

LÄHDE:  yle.fi/uutiset/3-7169994 LÄHDE: Sellon nettisivulta Ti 20.8.2019

LÄHDE: Yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/14/kuntokavelylle kauppakeskukseen
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LIITE 2: SELLON KAUPPAKESKUSKÄVELYn

LÄHDE: kuva: Yle, Hans-Peter Dhuy // Yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/14/kunto-
kavelylle kauppakeskukseen



Nimi         Ikä
 

Sähköposti        Puhelin

1. Kuljen Selloon:

kävellen  pyörällä julkisilla autolla  muulla

2. Käyn Sellossa:

useammin kuin kerran viikossa 1-2 vkon välein  satunnaisesti

3. Käyn Sellossa:

ruokakaupoissa muissa kaupoissa kahviloissa/ravintoloissa

kävelemässä  tansseissa  kirjastossa  viihtymässä

4. Minulle sopii Päiväkirjan täyttäminen:

viikolla 45 (4.11. - 10.11.2019)

viikolla 46 (11.11. - 17.11.2019)

5. Minulle sopii tapaaminen, jossa tutkimuspaketti annetaan ja ohjeistetaan Sellossa:

viikolla 44 (28.10. - 3.11.2019)

viikolla 45 (4.11. - 10.11.2019) 

6. Minulle sopii, että Satu Niemi saa käyttää päiväkirjaan liittyvää materiaalia 
lopputyössään.

kyllä 

ei

66

LIITE 3: REKRYTOINNIN APUKAAVAKE
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LIITE 4: ESIMERKKEJÄ PÄIVÄTEHTÄVÄSTÄ
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LIITE 5: ESIMERKKI LISÄSIVUJEN LUOVASTA KÄYTÖSTÄ
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LIITE 6: KOHTAAMISTEN AIKATAULU

Eeva
Rekry    28.10.2019  n. 0,25 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 31.10.2019  n. 0,5 h
Luotaimen palautuskeskustelu 18.11.2019  n. 3,5 h
Soitto, lisätietoja   17.1.2020  n. 0,3 h
Luotaimen palautus seniorille 10.2.2020  n. 0,5 h
Tekstin tarkastus   7.8.2020   

Orvokki
Rekry    30.10.2019  n. 0,25 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 4.11.2019  n. 0,5 h
Luotaimen palautuskeskustelu 13.11.2019  n. 1,25 h
Soitto, lisätietoja   23.1.2020  n. 0,25 h
Luotaimen palautus seniorille 12.2.2020  n. 0,25 h
Tekstin tarkastus   -  

Lilja
Rekry    30.10.2019  n. 0,15 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 6.11.2019  n. 0,25 h
Luotaimen palautuskeskustelu 13.11.2019  n. 1,5 h
Soitto, lisätietoja   21.1.2020  n. 0,30 h
Luotaimen palautus seniorille (ei halunnut takaisin)
Tekstin tarkastus   -  

Kirsti
Rekry    30.10.2019  n. 0,25 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 6.11.2019  n. 0,30 h
Luotaimen palautuskeskustelu 21.11.2019  n. 2,25 h
Sähköpostilla lisätietoja  23.1.2020  -
Luotaimen palautus seniorille 13.2.2020  n. 0,10 h
Tekstin tarkastus   - 

Leena
Rekry    30.10.2019  n. 0,15 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 6.11.2019  n. 0,10 h
Luotaimen palautuskeskustelu 20.11.2019  n. 1 h
Soitto, lisätietoja   23.1.2020  n. 0,15 h
Luotaimen palautus seniorille (ei halunnut takaisin) n. 0,10 h
Tekstin tarkastus   - 

Liisa
Rekry    29.10.2019  n. 0,30 h
Luotaimen luovutus ja ohjeistus 4.11.2019  n. 2,3 h
Luotaimen palautuskeskustelu 14.11.2019  n. 3,75 h
Soitto, lisätietoja   17.1.2020  n. 0,25 h
Luotaimen palautus seniorille 11.2.2020  n. 3 h
Tekstin tarkastus   10.8.2020   
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vko 44
28.10. - 3.11

vko 43
21.10. - 27.11

vko 42
14.10. - 20.11

vko 41
7.10. - 13.10

1. Luotaimen luovutus 
Eeva to 31.10

Luotaimen suunnitteluLuotaimen suunnittelu ja 
rekrytoitavien etsiminen

Luotaimen suunnittelu Rekrytointi

- luotaimen suunnittelu
- havainnonti
- tapaaminen ja 
lupa rekrytointiin
/Seniorikerho
- lupa rekrytointiin
/Sellosalin päivätanssit

- lukeminen
- taustatutkimus
- ideointi

- luotaimen ja tutkimuksen 
suunnitelma valmistuu
- tarvikkeet ostettu 23.10.
- luotain valmis 24.10.
- lupa rekrytointiin /Sello

- Sellon Kauppa-
keskuskävely 28.10.
- Sellosalin Disco 29.10.
- Seniorikerho 30.10.

vko 2
6.1. - 12.1.

vko 3
13.1. - 19.1.

vko 4
20.1. - 26.1.

vko 5
27.1. - 2.2.

vko 7
10.2. - 16.2.

vko 6
3.2. - 9.2.

Lisätiedot /Soitot
17.1. Liisa
17.1. Eeva

Lisätiedot /Soitot
21.1. Lilja
23.1. Orvokki
23.1. Leena
23.1. Kirsti (meili)

Luotaimen palautus 
seniorille muistoksi
10.2. Eeva
11.2. Liisa
12.2. Orvikki
13.2. Kirsti

Tiedon koostaminen 
ja visualisointi / Opin-

näytteen kirjoittaminen - iterointi
- tarinoiden koostaminen
- luotainten kuvaaminen ja 
taltiointi
- piirroshahmot

Tiedon koostaminen 
ja visualisointi / Opin-

näytteen kirjoittaminen

Elokuu 2020

1. Senioritarinat
Persoonallisen senioriarjen 
kuvaukset
2. Seniorimatriisi
Persoonien vertailu

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimussuunnitelma ja välineeksi valitaan empatialuotain

Tiedon koostaminen
ja visualisointi

Tiedon koostaminen
ja visualisointi

Tiedon koostaminen
ja visualisointi

LIITE 7: EMPATIALUOTAIMEN PROSESSIKUVAUS
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Senioriymmärryksen käyttö esim: 

vko 46
11.11. - 17.11

vko 48
25.11. - 1.12

vko 45
4.11. - 10.11

vko 47
18.11. - 24.11

Luotaimen luovutus

2. Luotaimen luovutus 
Orvokki ma 4.11.
3. Luotaimen luovutus 
Liisa ma 4.11.
4. Luotaimen luovutus 
Kirsti ke 6.11.
5. Luotaimen luovutus 
Lilja ke 6.11.
6. Luotaimen luovutus 
Leena ke 6.11.

Luotaimen palautus

1. Luotaimen palautus 
Lilja ke 13.11.
2. Luotaimen palautus
Orvokki ke 13.11.
3. Luotaimen palautus 
Liisa to 14.11.

4. Luotaimen palautus
Eeva ma 18.11.
5. Luotaimen palautus
Leena ke 20.11.
6. Luotaimen palautus
Kirsti to 21.11.

Luotaimen palautus Aineiston purkaminen ja 

vko 52
23.12. - 29.12

vko 49
2.12. - 8.12

vko 1
30.12. - 5.1.

vko 50
9.12. - 15.12

Aineiston analysointi(joululoma)(joululoma)

Empatiaymmärrys LisätutkimusKonseptointi

Oma kiinnostus
Halu ymmärtää 
seniorielämää
ja kauppakeskuksen 
merkitystä

Opinnäyte KONEelle
elokuu 2019

Opintoprojektit 2017-2018

Tiedon koostaminen
ja visualisointi



“ [Olen] Sosiaalinen, realisti, kätevä, 
helposti innostuva, ikuinen laihduttaja.
Huumorintajuinen (tilannekomiikka), 
murehtija, pelkäävä, 
vastuuntuntoinen, avulias ja luotettava.
Taloudellinen (en voisi kuvitella eläväni kädestä 
suuhun).
Tykkään olla ulkona.
Syön arkisin vaatimattomasti (olen kuitenkin tietoinen 
ravintoarvoista, omistan hyvän ruokahalun)”

EEVAN OMAKUVA

Se
ni

or
ita

rin
a 

01
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20-vuotiaana Eeva lähti kotoaan 
Lounais-Suomesta bussilla Helsinkiin. 
Hän osti asemalta Hesarin, josta 
katsoi työpaikat, pääsi saman tien 
haastatteluun ja sai työpaikan Julius 
Tallbergin rautakaupasta. Eeva palasi 
bussilla kotiin, pakkasi tavaransa 
ja muutti Helsinkiin, tädin luokse 
asumaan. 

“Se oli merkittävä ja opettavainen 
paikka. Opin kaikista rakennus-
tarvikkeista, maaleista ja muista.” 
Eeva työskenteli myyjänä ja 
kassana reilut 4 vuotta. Sitten 
sattui silmään ilmoitus iltakoulusta: 
Strömberg koulutti sähköpiirtäjiä 
konepajakoulussa. “Halusin päästä 
elämässä eteenpäin”, siksi Eeva 
alkoi opiskella iltaisin ja jatkoi töitä 
rautakaupassa päivisin.

Noin 25-vuotiaana Eeva meni 
naimisiin. “Se ei ollut tyydyttävä 
suhde. Kaipasi jotain muuta. Ei siinä 
mitään pahaa ollut, mutta puuttui se 
hyvä”. Päivätansseissa Eeva tutustui 
ja myöhemmin rakastui miellyttävään 
mieheen, mutta avioeron saaminen 
oli vaikeaa. Lopulta kuitenkin Eeva 
alkoi odottaa lasta, sai eron ja meni 
uudelleen naimisiin. Pojan ollessa 
alakoululainen Eeva jäi leskeksi ja 
yksinhuoltajaksi, kun hänen miehensä 
menehtyi vain 48-vuotiaana.

Eeva on asunut Sellon lähellä 
37 vuotta, “melkein samassa 
osoitteessa”. Taloyhtiö on mukava. 
“Melkein kaikki tuntevat toisensa. 
Kesällä istutaan pihalla turisemassa 
[joka päivä]. Parannamme maailmaa 
ja taloyhtiön asioita sekä kerromme 
kuulumiset, jota myös juoruiluksi 
sanotaan”. Hänellä on vara-avain 
naapurin pienelle pojalle; jos pojalta 
avain joskus unohtuu, Eeva tulee 
avaamaan oven. “Ja koiria kun on niin 
aina tullaan juttelemaan.”

Eevalla on hyvät välit poikaansa. 
Pilke silmäkulmassa hän sanoo: “Ei 
muista äitiään enää niin paljon kun 
haluaisin”. Pojan tyttöystävän koira 
Jeppe on usein Eevalla hoidossa. Siitä 
on seuraa, vaikka koira ei ole kovin 
innokas ulkoilija – toisin kuin Eeva itse.

Viimeisin työpaikka oli valtion virasto, 
jossa Eeva oli toimistovirkailijana 12 
vuotta. Sieltä on jäänyt muutama 
työkaveri, joiden kanssa tavataan 
vieläkin.

Eevan arkea

On perjantai. Eeva on nukkunut 
huonosti, koska hoitokoira Jeppe 
nukkui samassa sängyssä. Hän nousee 
kuitenkin kuten aina 7 – 8:n aikaan, vie 
koiran ulos ja palaa aamutoimiin. 

Tyypillinen aamupala on kaurapuuroa 
ja kahvia. Samalla hän seurailee 
aamu-TV:tä 9:30:een. Puolenpäivän 
aikaan hän syö itsetehtyä lasagnea. 
“Teen kerralla isomman annoksen, 
jota syön sitten monta päivää 
niin että kyllästyttää”. Keitot ovat 
lempiruokia, samoin laatikot, pastat ja 
kana- ja kalaruoat. Vegaani- ja muut 
ruoka-uutuudet “ei sytytä”. “Oon 
kokeillut jotain papanoita. Jeppe syö 
niitä, minä en. Eikä Jeppekaan niitä 
mielellään söis.”

Kahden aikaan Eeva lähtee Selloon ja 
ostaa Euro Jackpotin (2,80 e). Hän käy 
melkein joka päivä kaupassa. Lähellä 
on hyvä ruokakauppa, K-Supermarket 
Galleria. Enemmän hän kuitenkin käy 
Sellossa. Mainitsee Lidlin ja Prisman, 
mutta suosii K-Citymarketia. “Minä 
olen K-ihminen henkeen ja vereen”, 
koska hän on ollut K-kaupassa töissä 
nuorempana.

Illalla Eeva katselee TV:stä 
Nenäpäivää. “Ilahdutti ihmisten 
auttamishalu. Lahjoitin nenäpäivään 
10 e.” Ohjelma saa hänet toivomaan: 
“Ruokaa maailman lapsille! Kyllä 
Suomessa sentään on kaikki hyvin.” 

Ennen nukkumaan menoa hän 
ajattelee mennyttä päivää: “Päivä oli 
yksinäinen. Kaksi puhelua. Toinen 
siskolta, toinen entiseltä naapurilta. 

Eeva, 73 v
Sosiaalinen kauppakeskuskävelijä
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Ensilumi tuli ja meni. Onneksi on 
Jeppe. Siitä on paljon iloa.” Eeva 
kertoo jutelleensa ystävän kanssa, 
ettei voi ottaa omaa koiraa enää tässä 
iässä “ettei se sitten jää orvoksi jos 
itse kuolee. Vaikka olis se kiva, sille 
vois jutella. Kun tuntuu että Jeppekin 
ymmärtää niin paljon, katsoo silmiin 
ja kuuntelee.” Oma puhe, ääni 
katoaa kun ei tule kotona niin paljon 
päivittäin puhuttua. “Vaikka puhun 
minä paljon itseksenikin.”

Lauantaina puolelta päivin Eeva 
valmistaa kalakeittoa. He syövät sitä 
yhdessä pojan tyttöystävän kanssa, 
joka on tullut hakemaan Jeppe-
koiran kotiin. Sen jälkeen Eeva 
lähtee itsekseen lenkille. Seitsemän 
aikoihin Eeva pelaa sanapeliä netissä, 
kun sisko soittaa. “Toivottavasti 
pääsemme sisareni kanssa edes 
viikoksi Kanarialle.” Viime vuosina 
on aina sattunut jotain, mikä on 
estänyt yhteiset matkat. Heillä on 
ollut tapana käydä sisarusten kanssa 
samassa kohteessa. “On mukava 
mennä aina samaan paikkaan. Tietää 
minne siellä kannattaa mennä, että 
saa paikalliseen hintaan.” Hän syö 
vielä iltapalaa ja katselee TV:tä ennen 
kuin menee 23:n aikaan nukkumaan. 
“Päivä oli positiivinen - kuitenkin jäi 
tyhjyys.”

Sunnuntai on “totuttelua yksin 
olemiseen. Tunnelma on vähän 
surullinen kun Jeppe haettiin pois. 
Siitä on paljon seuraa. Onneksi 
on Sello. Lähdin sinne vähän 
fiilistelemään.” Sello on Eevalle 
merkityksellinen paikka: “No aika 
paljon [Sello merkitsee]. Aika 
paljon oikeastaan. On se enempi 
ku tommone kauppa. Vaikka kyllä 
kaupatkin on hyviä. Jos on pitkän 
aikaa ettei oo ketää kaveria täällä, 
lähtee Selloon kattelee. Siitä voi tulla 
kalliskin reissu. Siellä näkee melkein 
aina jonkun tutun. On [seniorikerho]-
tuttuja, jumppatuttuja ja kavereita, 
voi vaihtaa muutaman sanan.” 

Eeva tykkää käydä vaatekaupoissa, 
mm. KappAhl, Lindex ja Halonen ovat 
suosikkeja. “Pitää pysyä ajan tasalla”, 
Eeva naurahtaa.

“Illalla sitten viikon parhaat TV-
ohjelmat: Arto Nyberg, Kettu, 
Tanssii tähtien kanssa ja Big Brother 
(viimeinen jakso)”. Uutisotsikoissa on 
Australian maastopalot, se koskettaa, 
koska “Poikani on opiskellut 
Sydneyssä, joten koskettaa läheltä.”

Maanantaina Eeva lähtee yhdeksän 
aikaan Selloon kauppakeskus-

jumppaan. “KK-kävely on aina kiva 
<3 Näkee kavereita”. Kävelyn jälkeen 
ystävykset menevät kahvilaan. Joskus 
Eeva syö siellä lounasta. Sitten 
Eeva käy ruokakaupassa ja menee 
kotiin syömään “kalakeiton loput ja 
maksamakkaraleivän.” 

Kahdelta alkaa siivous. Eeva imuroi 
ja pesee lattiat koiran jäljiltä. Ystävä 
soittaa ja sisko soittaa. Illemmalla 
Eeva syö iltapalaa, kutoo sukkaa 
ja katselee TV:stä “Suomi leipoo” 
ja “Efter Nio”. Häntä harmittaa, se 
että “taas yksi talon tuttu asukas 
muutti pois. Ikävää.” Myös se, että 
“Leppävaaran terveysasemalle 
lääkärille ajansaanti kestää yli 6 
viikkoa…epätoivoista.”

Seuraavana päivänä on “sopivasti 
aktiviteettia”. Aamutoimien jälkeen 
Eeva tilaa lääkäriajan Tapiolasta. “Siis 
Tapiolaan bussi n:o 550:llä. Lääkärissä 
käynti aina vähän jännittää, mutta 
meni ihan hyvin. Lääkärin jälkeen 
pyörin kauppakeskus Ainoassa 
jonkin aikaa. Se oli kyllä positiivinen 
yllätys. Siellä oli muutakin kuin vain 
vaatekauppoja.” 

Eeva liikkuu sujuvasti busseilla: 
“Bussilinja 550, pääsee vaikka 
Itikseen tai Tapiolaan tai Otaniemeen 
metrolle.” Koska eläkeläisille 
bussilipun hinta on vain 1,40 euroa, 
tulee lähdettyä pois kotinurkilta. 
Eeva kävi tutustumassa juuri avattuun 
kauppakeskus Triplaan jokin aika 
sitten. Nyt suunnitteilla on mennä 
tutustumaan uuteen Mujin liikkeeseen 
Kamppiin ystävien kanssa.

“Nyt olikin jo kova nälkä joten 
tein nopeasti ison kattilallisen 
linssikeittoa. Söin ja lähdin pihalle 
naapurin rouvan kanssa siivoamaan 
pihaa.” Viiden aikaan Eeva katseli 
TV:tä ja kutoi sukkaa. Tiskasi. Ja 
ennen nukkumaan menoa katsoi vielä 
“Huutokauppakeisaria”.

“Keskiviikko on kerhopäivä. [Tänään] 
myös Sellon Prismassa 15 % 
alennus käyttötavaroista.” “Lähdin 
[seniorikerhoon] kävellen. Meitä 
oli noin 100. Siellä esitelmöi Sellon 
kirjaston ihmisiä ja Matkapojat 
esitti tulevia matkoja.” Eeva käy 
kerhossa juttelemassa eikä oikeastaan 
osallistu muuhun. “Kyllä tiedän että 
kaikenlaista on. Kuntosalia käytin 
kerran mutta tuli lonkat kipeäksi ja 
kesti pitkään palautua.” 

Rivitanssia Eeva on katsellut 
Kanarialla, sitä voisi harrastaa 
kotonakin. “Se on niin kiva tanssi 

kun siinä ei tarvitse paria”. Sellon 
päivätansseissa Eeva kävi hyvän 
ystävän kanssa: “Eka kerroilla ei tultu 
hakemaan, mutta sitten tuli ainakin 
muutama. Miehiä on niin vähän 
siellä.” 

Eeva kuuluu myös Sydänyhdistykseen 
ja korttelipeli-kerhoon. Sydän-
yhdistyksessä “ei ole kokoontumisia, 
on luentoja.” Yhdistys on ollut 
yleisönä mm. Uutisvuodossa. “Siitä 
saa kätevästi yhdistyksen kassaan 
rahaa, miksei sitä enemmän 
harrasteta?” Korttelipelikerhossa on 
4 ystävää ja kokoonnutaan aina jonkun 
luona, “mutta kun niistäkin yksi 
muutti pois. Nyt on moni muuttanut 
tai kuollut, ystävät vähenee.”

Kerhon jälkeen hän kävelee Sellon 
kautta kotiin ja poikkeaa samalla 
kaupassa. “Kotona olin puoli kuuden 
maissa. Leivoin omenapiirakan 
huomisia vieraita varten.” Sitten 
hän hoitaa pankkiasioita, maksaa 
laskuja tabletilla. Jos jotain olisi voinut 
muuttaa taikasauvalla: “Jos jotain 
elämässäni kadun - niin sitä ettei 
tullut hankituksi enemmän lapsia”.

Seuraavana yönä Eeva nukkuu 
huonosti ja näkee painajaisia. Aamulla 
hän kuitenkin herää taas seitsemältä 
aamutoimiin ja ottamaan lääkkeet: 
kolme eri verenpainelääkettä ja 
vatsansuojaaine, ne hän ottaa joka 
päivä. 

Yhdeksän aikaan hän on jo ajanut 
omalla autollaan Ikeaan. “Vieraani 
tulivat bussilla Salosta Ikeaan. 
Teimme ostoksia ja menimme 
syömään. Ikeassa jouluinen 
noutopöytä ja tietysti tuli syötyä 
“vähän” liikaa.” Ikeasta seurue tulee 
Eevan luokse kahville ja viiden-kuuden 
aikaan hän ajaa takaisin viemään 
vieraansa Ikean pysäkille kotimatkaa 
varten. “Autosta oli palanut 
oikeanpuoleinen ajovalo, joten täytyy 
korjauttaa”. Autosta puhuttaessa 
Eeva haluaa kertoa Motonetista. 
“Tästä haluan erikseen mainita, on 
hyvä palvelu se Motomaatti, jossa 
pieniä huoltohommia tehdään 
pikkurahalla.” 

Vieraiden lähdettyä Eeva lähtee 
vielä lenkille. “Oli kiva päivä.
Tuttujen tapaaminen. Hyvää ruokaa. 
Shoppailua”. “Yleensä ilahduttaa jos 
kaupoissa on kiva myyjä tai kassa. 
Monessa paikassa onkin.” “Toivoisin, 
että olisi vielä terveitä vuosia edessä. 
Että pärjäisi omillaan!”



“ Olen ollut toisista huolehtiva, 
vanhemmista, lapsista. 
Tärkein tavoite oli säästää oma koti. 
Olla tunnollinen tehtävissä. 
[Olen] eläinrakas ja 
haluan suojella luontoa”.

ORVOKIN OMAKUVA
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Nuori Orvokki tuli mummon mukana 
Helsinkiin. Hän oli pari vuotta koti-
apulaisena perheessä, sitten tapasi 
miehensä ja meni naimisiin. Hän oli 
apulaisena myös mannekiinikoulussa, 
missä laittoi ruokaa keittiössä. Häntä 
pyydettiin mannekiiniksikin, mutta 
“olin ujo, en uskaltanut.”

Orvokin mies oli väkivaltainen hen-
kisesti ja fyysisesti. Vuosien mittaan 
Orvokki keräsi rohkeutta erota ja 
muuttaa lasten kanssa pois. Hän teki 
kahta työtä kerätäkseen rahat omaan 
asuntoon. Lisäksi hän huolehti naapu-
ritaloon muuttaneesta anopistaan 
vaikka “suvussa olin kaikkeen syyl-
linen.” Orvokki ei meinannut jaksaa 
ja halusi päästä kauemmas. “Monesti 
tuntuu, että on kestänyt vaan.” 

Hän työskenteli päivisin seurakunnan 
vahtimestarina tai siivoustöissä ja öisin 
jakoi lehtiä. Vuonna 1994 hän pääsi 
muuttamaan omaan asuntoon, joka 
sijaitsi Sellon lähellä. Hän jakoi sano-
malehteä 35 vuotta samalla alueella, 
siksi “Tunnen kaikki. Sain joululah-
jojakin.” Hän jää usein vaihtamaan 
sanan tuttujen kanssa ja silittelemään 
naapuruston koiria, jotka tunnistavat 
Orvokin jo kaukaa. Hänellä on ollut 
itselläänkin koiria, joita naapuruston 
lapset mielellään hakivat ulkoilemaan.

Toisinaan Orvokki kaipaa 
kotiseudulleen Pohjois-Karjalaan. 
“Meillä oli kotieläimiä. Hevosta 
tuli kova ikävä. Tuli kyyneleet 
silmiin kun sen joutui jättämään.” 
Eläinrakas Orvokki käveleekin 
silloin tällöin Vermoon katselemaan 
laitumella olevia hevosia. Eläimet 
ja luonto on hänelle tärkeitä. “Ukki 
oli metsänhoitaja Kiihtelysvaaran 
kunnassa, siksi olen tottunut siihen, 
että luontoa ja metsää pitää hoitaa 
hyvin.”

Orvokilla on 4 lasta. “Lapset olivat 
kovin hauskoja, keksivät aina jotain 
kivaa.” Orvokki leipoi pullaa koko 
pihapiirin lapsille, ja usein heillä oli 
lasten kavereita, “yksi melkein asui.”

Orvokin arkea

Orvokin sisäinen herätyskello 
herättää viiden-kuuden aikaan. Hän 
saattaa herätä myös yöllä yhden-
kahden aikaan. Kun on jakanut öisin 
sanomalehteä 35 vuoden ajan, on 
tottunut heräämään silloin kun muut 
nukkuvat. Aamurutiineihin kuuluu 
kahvia ja puuroa, johon hän joskus 
laittaa hilloa. 

Kello 9.30 hän ottaa polkupyöränsä ja 

lähtee jalkapallokerhoon. Jalkapalloa 
pelataan pari kertaa viikossa. Siinä 
tulee samalla rupateltua mukavassa 
porukassa. Koko ikänsä fyysistä 
työtä tehneelle Orvokille pyöräily 
on tuttua. Usein hän myös kävelee, 
varsinkin talvella kun on liian liukasta 
pyöräillä. Muutenkin liikunta on 
hänelle mieluisaa; “tykkään hiihtää 
jopa 50 km lenkkejä.” Hän kuuluu 
Pirkkolan retkeilijöihin, siellä 
“retkeillään porukalla, lapissakin 
ollaan käyty hiihtämässä. [Seuralla] 
on myös Elojuhlat. Ja nyt on tulossa 
joulujuhlat.” Hän on käynyt myös 
Mätäjoki-festareilla Malminkartanon 
lähellä.

Puolenpäivän aikaan Orvokki on tulee 
takaisin kotiin syömään välipalaa. 
Sitten hän nukkuu päiväunet. Kolmen 
aikoihin hän laittaa ruokaa. Orvokki 
tekee itse ruokaa ja joskus hän ostaa 
valmista ruokaa Prismasta. Hän pitää 
erityisesti uunilohesta ja raasteista. 
Uudet ruokavalmisteet kuten 
Nyhtökaura, sirkkatuotteet ja Härkis 
tuntuvat vierailta.

Radiosta hän kuuntelee päivittäin 
musiikkia ja keskusteluohjelmia. 
“Keskiviikkoisin tulee klo 18 luonto-
ohjelma. Telkasta en erikoisemmin 
seuraa mitään. No, jotain musiikki- 
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ohjelmaa. Musiikki on tärkeää.” 

Seitsemän aikaan on iltakahvin 
aika, sen jälkeen Orvokki katselee 
televisiota ja menee klo 22 
nukkumaan. Päivän päätteeksi hän 
miettii lapsiaan. “Sain tietää, että 
pojan työhön tulee lakko. Miten tästä 
eteenpäin he pärjäävät? [Taikasauvaa 
käyttäisin] Lasten elämään, että heillä 
menisi hyvin.”

Seuraavana päivänä jalkapallokerhon 
jälkeen Orvokki käy kaupassa Sellon 
Prismassa. Se on hyvä ruokakauppa 
ja lähellä. Sitten hän tulee kotiin 
tekemään kalaruokaa. Tänään 
olo on vähän flunssainen. Hän 
jättää lähtemättä laulukerhoon ja 
seniorikerhoon. Ilta kuluu kuunnellen 
radiota ja katsellen televisiota. 
Seuraavanakin aamuna hän käy 
Prismassa. Joskus hän käyttää muita 
Sellon palveluita mm. vaatekaupoista 
yksi on ylitse muiden: “Halosella 
olen kanta-asiakas. Minulla on siellä 
vakimyyjä.” Hän käyttää myös Sellon 
apteekkia, mistä saa verenpaine- ja 
allergialääkkeet ja silmätipat. 

Orvokki sai aivoinfarktin kolme vuotta 
ennen eläkkeelle jäämistään. Silloin 
kotisairaanhoito kävi hänen luonaan. 
Käynnit kuitenkin lopetettiin, koska 
Orvokki halusi osallistua harrastuksiin 
eikä odotella kotona hoitajan 
tulemista. “Pärjäät sitten ilman”, 
hänelle sanottiin.

Välipalan jälkeen, yhden aikaan, hän 
lähtee läheiselle kappelille. “[…] 
kappelin kerhossa lauletaan virsiä ja 
kuorolaulua, kahvitellaan ja saa jotain 
syötävääkin. Viime kerralla siellä 
oli kaksi vierasta Venäjältä“. Neljän 
aikaan Orvokki on takaisin kotona. 
Hän lämmittää “valmista” ja syö. Illalla 
hän katselee televisiota, syö iltapalan 
ja menee nukkumaan klo 22. Edelleen 
mielessä pyörii lakkoon ja töihin 
liittyvät asiat, Orvokki toivoo, että 
“Ihmisillä olisi töitä.”

Jälleen Orvokki lähtee aamusella 
Prismaan. Sen jälkeen hän syö 
kotona jugurttia ja karjalanpiirakkaa 
ja menee päiväunille yhden aikaan. 
Kolmen aikaan hän laittaa ruokaa, 
syö ja kuuntelee radiota. Vielä ennen 
nukkumaan menoa, hän katselee 
tunnin verran TV:tä. Päivää parantava 
ajatus (Taikasauva): “Säästettäis 
luontoa.”

Lauantaina Orvokki lähtee lenkille klo 
09. Päivän aikana hän pesee pyykkiä, 
ostaa linnuille ruokaa, käy saunassa 
sekä kuuntelee radiota ja katsoo 
televisiota. Olo on hieman flunssaisen 
tuntuinen edelleen. “Jaksaisinpa 
leipoa”, Orvokki toivoo. Hän on 
koko ikänsä leiponut: omille lapsille, 
lasten kavereille ja seurakunnan 
päiväkerhoon. Martoissakin hän kävi 
leipomassa.
 
Yöllä hän herää taas pariksi tunniksi, 
nukahtaa ja nousee sitten kuuden 
aikaan ylös ja menee suihkuun. 
Hän kuuntelee radiota ja katselee 
televisiota lähes koko päivän. Välillä 
hän käy ulkoilemassa ja syö. “Aluksi 
tuntui pitkältä päivä. Monesti 
tulee yksinäinen olo. Oli hiljaista. 
[Vähän harmistutti] päivän pimeys.” 
[Taikasauvaa olisi käyttänyt siihen, 
että] “Saisin olla terve.”

Viime viikolla oli entisen työpaikan 
seniorikerhon tapaaminen, sitä 
Orvokki muistelee lämmöllä. 
Seniorikerho järjestää opastettuja 
matkoja, jotka ovat kovasti Orvokin 
mieleen. “Viime syksynä oltiin 
Italiassa. Käytiin monessa hienossa 
paikassa. Välillä syötiin.” “Ostin 
sieltä tämän toppatakin kun oli 
vähän viileää.” “Ne [retket] on 
mukavia myös siksi, että tapaa entisiä 
työkavereita.”

Maanantaisin on askartelukerho, jossa 
Orvokilla on tapana käydä. Tänään 
hän kuitenkin jää kotiin lepäämään. 
“Maanantaina olin kotona. Lepäsin ja 
nautin kotona olosta. Sain puheluja 
pojalta, ystäväni tytär soitti, mun 
ystävä on sairaalassa huonossa 
kunnossa. Sain kutsun lakkiaisiin.” 
Mielessä pyöri myös ystävän sairaus, 
jonka parantamiseen Orvokki olisi 
käyttänyt taikasauvaa. Linnuille hän 
vie ruokaa ja käy lenkillä aamupäivällä. 
Välipalaksi nauttii jugurttia ja 
karjalanpiirakoita.

Tällä viikolla ei ole tarvinnut mennä 
pankkikonttoriin hoitamaan maksuja. 
Orvokki miettii, että voisihan sitä 
opetella tabletin käyttöä jos saisi 
silmät hoidettua kuntoon.

**********
Onnittelukortti vuodelta 1994, jonka 
Orvokki halusi näyttää minulle:

“[“Orvokin” nimi], 
kunniakkaasti 50 vuotta

Lämpimät onnittelut merkkipäiväsi 
johdosta. Meillä [sukunimi] perheellä 
on ollut ilo elää jo useampi vuosi 
pullantuoksujesi läheisyydessä.

Emme kuitenkaan halua onnitella 
pulliasi, vaan juuri sinua ja 
ihailtavan pyyteetöntä työtäsi 
malminkartanolaisten hyväksi.

Aikana, jolloin vahvat huutavat 
oikeuksiaan ja suuripalkkaiset pitävät 
puolensa, sinä olet kahta raskasta 
työtä tekemällä asettanut perheesi 
hyvän oman etusi edelle.

Suokoon suuri Elämänantaja sinulle 
monia armorikkaita vuosia ja levon 
hetkiä”. 

Talonmiesperhe [nimet]



“Olen 75-vuotias eläkeläinen. 
Eronnut yli 40 vuotta sitten, 
yhden pojan äiti. 
Ammatiltani HSO-sihteeri, 
valmistunut 1968 
ja eläkkeelle jäin 2007. 
Asun yksin [Sellon lähellä]. 
Luonteeltani olen rauhallinen ja pyrin 
olemaan kiltti ja ystävällinen 
kaikille kanssaihmisille”.

LILJAN OMAKUVASTA MUOKATTU
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Lilja on kotoisin Satakunnasta. 
24-vuotiaana hän lähti Saksaan 
hotelliin töihin parantaakseen 
kielitaitoaan. Se oli hyvä kokemus, 
vaikka ei vastannutkaan Liljan 
odotuksia. Palattuaan Lilja teki 
opinnot loppuun Sihteeriopistossa, 
ja vuonna 1968 hän oli ensimmäisiä 
valmistuneita HSO-sihteereitä. 

Valmistumisen jälkeen Lilja lähti 
Raumalle töihin. Hän oli jo tutustunut 
tulevaan mieheensä, joka kahden 
vuoden päästä “[...] houkutteli 
takaisin Helsinkiin”. He menivät 
naimisiin ja saivat pojan vuonna 1970. 
Liljan rakas poika asuu Vantaalla. Hän 
soittaa äidilleen 1-2 kertaa päivässä. 
Kesällä äiti ja poika tekevät retkiä 
sukulaisten luo. “Kaikki sukulaiset 
eivät ole läheisiä, mutta ne jotka on, 
tavataan mielellään ja viihdytään 
pitkään.”

Lilja on työskennellyt sihteerinä 
valmistumisestaan saakka; ensin 
yksityisissä yrityksissä ja viimeisimpänä 
liki 20 vuotta valtion laitoksella, josta 
jäi eläkkeelle 2007. 

Sellon lähellä hän on asunut vuodesta 
2005. Lilja on kotikissa – hän viihtyy 
omassa kodissaan erinomaisesti. 
“Mulle ei juuri tapahdu mitään.” Hän 

katselee TV:tä ja neuloo. Varsinkin 
nyt joulun alla hän neuloo tavallista 
enemmän eläkeläisten joulumyyjäisiä 
varten. Hän yhdistelee värikkäitä 
lankoja ja neulemalleja, “tämä on 
mun peruskuvio, voin tehdä tätä 
vaikka katsomatta”, Lilja naurahtaa.

Kerran viikossa Lilja käy 
seniorikerhossa, viikottain soittelee 
sisarensa kanssa, päivittäin puhuu 
poikansa ja usein myös ystävien 
kanssa puhelimessa. Näin on hyvä. 
“En juurikaan kaipaa enempää 
aktiviteetteja.”

Liljan arkea

Lilja herää klo 09. Hän lukee lehteä 
ja syö ruisleipää juustolla, viiliä 
muromyslin kanssa ja klementiinin. 
Lisäksi hän juo kahvia ja tuoremehua. 
Poika soittaa puolen päivän aikaan. 
Sen jälkeen, noin klo 14 Lilja 
lähtee kävellen läheiseen Gallerian 
kauppaan. 

Sellossa hän käy harvemmin, 
oikeastaan vain silloin kun pitää 
mennä muihin kuin ruokakauppoihin. 
“Kun ei oikein tarvi mitään. 
On niin paljon vaatteita eikä 
tarvi alennusmyynneissä juosta. 

Apteekissa joskus käyn ja 
Instrumentariumissa silmänpainetta 
mittaamassa.” “Tai jos poika tulee 
kylään, saatetaan käydä yhdessä 
Sellon marketeissa ostamassa 
erikoisempia (erikoistarjous) ruokia, 
silloin mennään pojan autolla 
parkkihalliin.”

Sellosta mieleen nousee “feissarit, 
jotka ovat tunnelissa joka päivä. Ja 
kerjäläiset.” Ne eivät kuitenkaan 
ilmeisesti erityisemmin vaikuta 
Liljan reittivalintaan. “Semmoista 
sähkösopimusta tarjottiin. 
Kuuntelen kyllä ystävällisesti. 
Oli luontoystävällistä sähköä. 
Semmoinen kyllä kiinnostaisi. 
Mutta ei se feissari osannut vastata 
kysymyksiin miten päätetään 
edellinen sähkösopimus.” Liljaa 
tavoitellaan myös puhelimen 
kautta. “Taikasauvaa käyttäisin 
häirintäsoittoihin. Ne ovat lehtimyyjiä 
ja muita kaupustelijoita, jotka 
soittavat useita kertoja päivässä.” 
Nytkin puhelin soi tuntemattomasta 
numerosta. Lilja ei vastaa, vaan 
tallentaa numeron listaansa.

“Kestoharmitusaiheeni on se, 
että kaikki palvelut ym. asiat 
ovat karanneet nettiin! Esim. 
pankkipalveluiden palauttamiseksi 
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käyttäisin taikasauvaa.” Sellossa 
Nordea ei tarjoa enää kassapalveluita, 
pitää mennä Helsingin keskustaan. 
Jos tarvitsee käteistä rahaa, Lilja 
nostaa sitä Otto-automaatista, mutta 
kyllä hän kaipaisi henkilökohtaista 
palvelua ja opastusta. Nettipalveluista 
hänen mielipiteensä on: “Mua ei 
huvita!”

Neljän aikaan hän laittaa ruokaa. 
Tänään on jauhemaksapihviä, perunaa 
ja salaattia. “Onneksi minulla on 
aina hyvä ruokahalu.” Ruuan jälkeen 
hän tiskaa. Klo 19-24 hän katselee 
TV:tä ja virkkaa. “Katselen telkkaria 
paljon. Areenasta englantilaisia 
sarjoja, mm. Downtown Abbey 
ja saksalaiset sarjat. Ne on hyvin 
tehtyjä. Ja alkuillan TV-sarjoja.” 
Ennen nukkumaan menoa Lilja miettii 
päivän tunnelmia: “Päivä oli mukavan 
tasapainoinen - ei liikaa ohjelmaa. 
Mieleni oli valoisa ja hyvä. Ensilumi 
ilahdutti erityisesti.”

Seuraavana aamuna Lilja syö 
aamupalaa ja lukee lehteä kuten 
normaalisti. Puolen päivän aikaan hän 
käy kaupassa kävellen. “Ilahdutti, että 
ihan vieraatkin ihmiset varoittelivat 
toisiaan liukkaasta kelistä kadulla.” 
Kaupassakäynnin jälkeen Lilja puhuu 
puhelimessa poikansa kanssa ja 
puuhastelee kotona. “Kotiaskareiden 
lomassa bonchon virkkausta ja 
tulevien myyjäisten tarvikkeiden 
valitsemista.” “Pojalle on tulossa 
myös neuletakki, poika itse valitsi 
langat” äidin kanssa. Mutta jouluksi 
se ei vielä valmistu näiden myyjäisten 
takia.

Neljältä on päivällisen aika; 
jauhemaksapihviä ja perunaa 
sekä parsakaalia, hapankaalia ja 
punajuurisalaattia. Lisukkeeksi Lilja 
valmistaa salaatin. Hän tekee usein 
itse ruokaa ja lämmittää valmista. 
“Haluan syödä terveellisesti 
joka päivä, että saa vitamiineja.” 
Vegaaniruokiin, Nyhtökauraan ja 
sirkkatuotteisiin hän suhtautuu 
“avoimin mielin”. “Olen syönyt 
vegepizzaa.” 

Ilmeisesti nämä terveelliset elintavat 
sopii Liljalle, sillä “En käytä mitään 
lääkkeitä.” Hän oli yrittänyt saada 
aikaa lääkärin tarkastukseen, “kai 
seitsemänkymppinen sentään pitäisi 
tarkastaa”, mutta aikaa ei annettu, 
kun ei ole mitään vaivoja. “D-vitamiini 
on ainoa. Sitä otan kun jonkunlainen 
osteoporoosi on havaittu. Mutta 
mitään semmosia vaivoja ei oo mihin 

lääkettä tarvittais”. Lilja mainitsee, 
että vuonna 1995 “Meni virrat koko 
oikealta puolelta”. Hän toipui siitä, 
mutta oikea käsi on jäänyt vasenta 
heikommaksi. Siksi kirjoittaminen on 
hieman hankalaa.
“Illalla TV:n nenäpäiväkampanjan 
seuraamista” ja 24 aikaan hän menee 
nukkumaan. 

Seuraavana päivänä “sää oli synkkä 
ja tuhruinen, mutten antanut sen 
vaikuttaa mielialaan. Ihan OK-normi 
lauantai. Heräsin herätyskellon 
soittoon 08. Sitten aamupala 
ennen puhelinsoittoja. Soitan aina 
lauantaisin sisarelleni Turkuun 
klo 09:30 – niin tänäänkin. Sitten 
pojalleni Vantaalle (jokapäiväinen 
asia).” Soittojen jälkeen Lilja lukee 
lehden. “Pitkästä aikaa ratkoin 
lehdestä ristikon. Taito vielä jäljellä 
– oisko vauhti vähän hidastunut.” 
Sitten kaupassa käynti ja “käsitöiden 
viimeistelyä”. Viiden aikaan on 
“ruokailu, TV auki ja käsityöt 
jatkuvat.” Ennen nukkumaan 
menemistä hän seuraa TV-sarjoja 
Areenassa.

Sunnuntaina “Annoin itselleni 
luvan nukkua klo 10:30een, sillä ei 
ollut mitään tähdellistä ohjelmaa 
aamupäiväksi.” On Isänpäivä, 
tunnelma on rauhallinen; “Ei 
ohjelmaa. Käsitöitä ja löhöilyä.” 
Lilja syö kuten tavallisesti ja katselee 
loppuillan TV:tä.

“Tavallinen arki-maanantai – ei mitään 
mainittavia tapahtumia. Heräsin 
myöhään (klo 10), söin aamupalan ja 
luin lehtiä ainakin kaksi tuntia. Nautin 
aamuisin siitä, ettei ole mitään 
ohjelmaa ja saa syödä ja lukea lehteä 
kaikessa rauhassa”. Ilta meni virkaten 
ja TV:tä katsellen. 

Seuraavan “Päivän tunnelma oli 
levollinen.” “Tavallinen tiistaipäivä. 
Ei mitään erityistä raportoitavaa. 
Heräsin myöhään (klo 10). Aamupala, 
lehden lukua ja juttelin puhelimessa 
ystävättäreni kanssa. Pesin ja rullasin 
hiukseni.” Kuudesta eteenpäin “TV:n 
katselua ja käsitöiden viimeistelyä”.

“Keskiviikkona herätyskello 
soi 09. Aamupala ja lehti, ja 
sitten valmistaudun lähtemään 
kävellen [seniorikerhoon]. 
Käyn tapaamassa Satu Niemeä 
[seniorikerhossa], juttelemme näistä 
päiväkirjamerkinnöistä ja sen jälkeen 
jään [kerhotapaamiseen]”. 

Entinen työkaveri houkutteli Liljan 
mukaan kerhotapaamisiin. Hän on 
saanut sieltä hyviä ystäviä. “Monet 
tulee kun puoliso on kuollut”. 
Kerhossa on juttukavereita. Myös 
entisten työkavereiden kanssa 
tavataan kerran vuodessa, “Käydään 
syömässä Salven silakat.” “Työpaikka 
ei järjestä eläkeläisille mitään.”

Usein menomatkalla hän kävelee 
Sellon läpi, mutta kerhosta takaisin 
hän tulee kiertotietä. “En tykkää 
rullaportaista. Ylöspäin kyllä, mutta 
alaspäin mennessä tuntuu jotenkin 
että putoan, tai astun jotenkin 
pieleen.”

Liljan marraskuinen viikko oli melko 



“Asun sisareni kanssa lapsuuden 
kotitalossamme, jonka remontointiasiat 
ovat olleet päällimmäisenä viime aikoina.
Nautin puutarhasta, pihatöistä ja erityisen 
mukavista ja auttavaisista naapureista ja 
ystävistä.

Hoidan [seniorikerhon] talousasioita 
ja käyn viikottain kerhotapaamisissa 
sekä biljardi-kerhossa. Osallistun myös 
Leppävaara-seuran muistelupiirin 
tapaamisiin, historia kiinnostaa minua. 
Samoin tiede. Kuulun myös lukupiiriin.

KIRSTIN OMAKUVASTA MUOKATTU
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tyypillinen. “Tällä viikolla tein ehkä 
tavallista ahkerammin käsitöitä 
tulevia myyjäisiä ajatellen” ja “kesällä 
liikun enemmän sukulaisia ja ystäviä 
tapaamassa eri puolella Suomea.”

Kirsti muutti pari vuotiaana perheensä 
kanssa Sellon lähelle, minne 
rakennettiin talo vuonna 1953. Hän 
on asunut samalla alueella lähes koko 
ikänsä. 

Hän meni naimisiin 1964, opiskeli 
samaan aikaan merkonomiksi 
kauppaopistossa ja aloitti sihteerin 
työn Strömbergillä Pitäjänmäessä. 
Välillä hän hoiti kotona omaa- sekä 
hoitolasta. 1982 hän palasi sihteerin 
työhön ja jäi eläkkeelle 2007.

Vanhempien kuoltua Kirsti lunasti 
siskonsa kanssa vanhan kotitalon, 
jonka remontointiin liittyvät selvittelyt 
ja asioiden hoito ovat olleet 
“tapetilla” viime aikoina. Sisko asuu 
talon alakerrassa ja Kirsti yläkerrassa: 
“Väliovi pidetään auki ja huudellaan 
toisiamme syömään.” Myös lapset 
lapsineen asuvat suhteellisen lähellä. 
“Tapaamme harvakseltaan ehkä 
kerran kaksi kuussa; tyttären perheen 
kanssa joka viikko. Tytär soittaa joka 
päivä.”

Kirstin arkea

Herätyskello herättää 07:07. Kirsti 
nousee ylös ja keittää kahvia. Aamu-

toimien ohessa “Ylen ykköseltä tulee 
Muistojen Bulevardi. Se avaa aamun 
ihanasti.” Kirsti laittaa pesukoneen 
päälle kellarin tiloissa ja ripustaa 
pyykit kuivumaan. Klo 11 hän syö 
kevyen lounaan siskonsa kanssa. 
Sitten hän lähtee bussilla Selloon 
ja sieltä junalla Helsinkiin. 
“Kakkukahveilla Stockalla 
pitkäaikaisen ystäväni [nimi] kanssa. 
Päivitettiin perheen kuulumiset 
kesän ajalta.” “Molemmilla on ollut 
merkkipäivät syys-lokakuussa, joten 
isot kakkupalat olivat paikallaan.” 
Tapaamisen jälkeen Kirsti kiertelee 
kaupoissa “Mitään en ostanut”, jonka 
jälkeen hän palaa bussilla kotiinpäin 
Leppävaara-seuran muistelupiirin 
tapaamiseen. 

”Oli todella mukava muistella 
Leppävaaran ihmettä Maxi-marketia, 
avattu 4.11.1971. Osallistujilla oli 
mukavia kokemuksia. Nyt Maxin 
paikalla on Sello.” Kirstille asuinalue 
on tärkeä: “Meillä on kivat naapurit 
ja alueella asuu paljon tuttuja.” 
“Kymmenisen vanhaa koulukaveria 
on paluumuuttanut alueelle.” 
“Nähdään Sellossa ja joskus kesällä 
huudellaan pihalla kahville.” “Kesällä 
nautin puutarhassa olemisesta ja 
pihatöistä.” “Haluaisin asua näin 
mahdollisimman pitkään.”

Kahdeksan aikaan Kirsti pääsee 
ystävien kyydillä kotiin. Hän laittaa 
iltapalaa ja katselee vähän TV:tä. Sisko 
käy juttelemassa. Ennen nukkumaan 

menoa hän miettii päivän tunnelmia. 
“Päivä oli poikkeuksellinen Helsingin 
reissun ja muisteluillan takia. Ei 
siis aivan rutiininomainen päivä. 
Taikasauvaa olisin käyttänyt talon 
remontin pysymiseksi aikataulussa.”
Perjantain aamurutiinit ovat “puuroa, 
lehden lukua, kahvit ja email-
kontaktia kerhon asioissa”. Kirsti 
tekee kotitöitä, imuroi ja päivystää 
tietoa Carunan sähkömiehiltä. “Peruin 
menon biljardikerhoon Selloon. Luin 
kirjaa ja päivystin puhelinta.” Lopulta 
Kirsti soittaa Carunaan, josta luvataan 
kiirehtiä asiaa. 

“Ystäväni lähes naapurista kävi 
tuomassa annoksen riisi-kana-
risottoa. Siskoni meni syömään 
paikalliseen pikkuruokalaan 
eläkeläislounaan (Fågeli).” Uusiin 
ruoka-aineisiin (vegaani-, Härkis-, 
sirkkatuotteet ja Nyhtökaura) Kirsti 
suhtautuu mielenkiinnolla. “Olen 
kokeillut kaikkia. Sirkkaleipä on ihan 
hyvää, en huomannut mitään, oli aika 
hintava. Nyhtökauraa oon ostanut 
useinkin, saa kivoja esimerkiksi 
spagettikastiketta, öljyssä kun 
käyttää, on ihan kuin jauheliha. 
Nuoriso on tehnyt siitä pizzaa.” 
“Kiinnostaa kauheasti tiede ja kaikki 
tuommoinen.” Siksi hän liittyi myös 
rokote-testiryhmään.

“Tyttäreni tuli käymään ja muu perhe 
myöhemmin. Naposteltiin iltapalaa 
ja lapsenlapsi (13v) yritti opettaa 
uuden älypuhelimen käyttöä.” “Kiva 

Kirsti, 76 v
Auttavainen aktiivinaapuri
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kun lapsenlapsi on niin innokas 
opettamaan uutta puhelinta, 
“Mummi, please, mä voin opettaa”. 
Illalla “TV:stä tulee elokuva Bridget 
Jones I, hauska ja harmiton. Menin 
nukkumaan puolen yön maissa.”
Lauantaina herätys on jo kuuden 
aikaan. Kirsti laittaa radion päälle 
makuuhuoneessa ja jatkaa aamu-
ohjelman kuuntelemista keittiössä; 
tänään on kulunut 30 vuotta Berliinin 
muurin murtumisesta. 
“Lauantaisin lähdemme ystävien 
kanssa jo klo 8:30 autolla Selloon. 
Ystävät poimii kyytiin, viedään 
kierrätettävät, otetaan lotto, 
mennään Prismaan. Ystävät 
tuo meidät kotiin, mennään 
mun luo, keitän aamukahvit ja 
syödään Berliinin munkit.” Tällä 
kertaa ystävykset nauttivat siis 
Berliininmunkit sopivasti muurin 
murtumisen merkkipäivänä. Kirsti 
kertoo myös, että “kierrätyspiste 
parkkihallissa on kätevä.” Usein 
kierrätyspisteellä tavataan toinen 
tuttavaporukka, joka kierrättää ja käy 
kaupoilla Sellossa samaan aikaan kuin 
Kirstin ryhmä. 

Yhden aikaan lapsenlapsi tulee 
läksykirjojen kanssa. “Läksyjä 
tehtiin yhdessä [ja syötiin] lättyjä ja 
hilloa. Pelattiin noppapeli Yatsy’a 
ja tutkittiin älypuhelimen käyttöä”. 
Muu perhe tulee hakemaan lasta, 
jonka jälkeen Kirstilla on teehetki klo 
19. “Illalla lämmitettiin siskon kanssa 
sauna, (kellarissa, puukiuas). Oli 
ihanaa, vaikka remonttityökaluja sai 
väistellä. Paplarit päähän ja TV auki.” 
“Nukkumaan puolelta öin.” Saunan 
jälkeen Kirsti nukkuu erityisen hyvin.

On sunnuntai, Martin päivä ja 
Isänpäivä. Aamuradiosta “Kuusi 
kuvaa” ja TV:stä “Tastula ja 
Kohtaamisia.” Puolenpäivän 
aikaan Kirsti lähtee bussilla Selloon 
hankkiakseen “synttärilahjan 
17-vuotiaalle ystävän lapsenlapselle 
Sellon kirjakaupasta. Ostin myös 
pienen rahapuun hänelle.” Juhlat 
pidetään mukavan kävelymatkan 
päässä. “Ihanaa ylensyömistä ja 
herkuttelua – itse päivänsankari oli 
leiponut upean täytekakun ja tehnyt 
pikkusuolaista [...]. Kyläreissulla aikaa 
vierähti nelisen tuntia.” Illansuussa 
hän katselee kotona Arto Nybergiä ja 
käy nukkumaan “suht’aikaisin, puoli 
yhdentoista maissa jo.”

Maanantaina aamutoimien jälkeen 
Kirsti lähtee uimahallille vesijuoksuun 
ja sisko vesijumppaan. Leppävaaran 

uimahalli on mieleinen. “Ja meillähän 
on täällä ihana maauimala, jossa 50 m 
ulkoaltaassa voi harrastaa vesijuoksua 
ja uintia.” Uinnin jälkeen hän menee 
Selloon. “Pankissa oli aivan hurjasti 
väkeä. Otin vuoronumeron, mutta 
luovutin 15 min istumisen jälkeen.” 
Kirsti asioi pankissa säännöllisesti, 
koska hän hoitaa seniorikerhon 
talousasioita, mm. tallettaa käteisenä 
kerättyjä rahoja. “Aivan uskomatonta, 
että Leppävaarassa on vain yksi 
pankki (OP), josta voi nostaa rahaa 
tai tallettaa käteistä. Tämäkin pankki 
ohjeistaa hankkimaan pankkikortin ja 
syöttämään rahat automaattiin, joita 
Sellossa on 2 kpl ja avoimessa tilassa. 
Itse en uskaltaisi ilman turvamiestä.” 
Kirsti luovuttaa ja menee syömään 
lounaaksi ison salaattiannoksen. 
Sen jälkeen hän menee pelaamaan 
biljardia maanantain ryhmän kanssa. 
Kotimatkalla hän poikkeaa Lidl-
kauppaan ja tulee kotiin bussilla. 

Iltapäivällä hän lukee viikonloppuna 
tulleet Helsingin Sanomat, nauttii 
iltateetä ja katselee TV:tä. “Efter 
Nio & Skavlan ilahdutti kun vanhalla 
ruotsin opiskelulla pystyy vielä 
seuraamaan Teeman laadukkaita 
ruotsinkielisiä ohjelmia. (Onhan niissä 
suomenkielinen tekstitys tosin)”. 
Päivässä oli melko paljon ohjelmaa. 
“Oli sovittu, että remontti alkaa vasta 
ke-aamuna, joten ei tarvinnut olla 
kotosalla”.

Seuraavana aamuna Kirsti kuuntelee 
Muistojen Bulevardia radiosta ja 
silittää pöytäliinaa “50 vuotta vanha 
Maija Isola Fandango, Marikangas 
Suomi, mitä hienoa laatua kangas!” 

Puolelta päivin hän lähtee bussilla 
Selloon hoitamaan asioita, koska 
on “vielä toinen “vapaapäivä”, 
remontti alkaa huomenna.” Ennen 
pankkiin menoa hän syö lounasta 
Roberts Coffeessa. Sitten “...pankkiin 
jonottamaan taas. Tietokoneongelma 
OP:ssä. Se estää minua hyväksymästä 
[seniorikerhon] laskuja, vaikka 
oikeudet on ollut jo usean vuoden. 
Virkailija chattaili asiantuntijan 
kanssa. Ongelma ei ratkennut.”

Kirsti käy vielä Sellon kirjastossa 
ja apteekissa sekä paluumatkalla 
Gallerian K-Supermarketissa pitkästä 
aikaa. Yleensä Kirsti käy kaupassa 
2–3 kertaa viikossa. Lähikauppa 
on kilometrin päässä kotoa, mutta 
Kirsti käy enemmän Sellossa kun voi 
hoitaa muutkin asiat samalla. Sello on 
myös on läpikulkumatkalla kerhoon 

kulkiessa. 

Neljän aikaan hän palaa kotiin bussilla. 
Viideltä hän menee naapuriin teelle 
ja ratkomaan preteriti-ongelmaa. 
”Naapurissa asuva ystävä opiskelee 
espanjaa. Espanjankielen verbit ovat 
vaikeahkoja ja esim. imperfektejä 
on kaksi, toinen kuvailee tilannetta 
(imp) ja toinen vie tarinaa eteenpäin 
(preteriti). Pohdittiin niitä yhdessä 
teekupin äärellä. Oli mukavaa! 
Auttoiko taikasauva, jää nähtäväksi.”

Illalla Kirsti valmistautuu seniorikerhon 
hallituksen kokoukseen. “Katson 
ensin kännykästä onko tullut jotain 
tärkeää, sitten avaan koneen, joka 
päivä.” ”Pöytätietokone on kauhean 
hyvä, kunnollinen kone. Siinä ei ole 
kuitua vaan modeemi.” “Netti on 
kätevä, vaikkei ole tuhattaituri netin 
osaamisessa.” “Teen yhdistyksen 
kirjanpidon excelillä. Laitan meilejä 
myös kavereille ulkomaille.” 

Illalla paistetaan vielä siskon kanssa 
pizzaa ja katsotaan iltauutiset ja 
sää. Kirsti miettii: “Hyvä päivä. Sain 
monta asiaa hoidettua.” “Tuon 
pankkiongelman olisin toivonut 
ratkenneen.” Nukkumaan hän menee 
normaaliin aikaan. “Mietin jonkin 
aikaa tulevaa remonttia :-(.“

Aamulla Kirsti laskee vettä kattiloihin 
kaiken varalta, koska vedet tullaan 
katkaisemaan. Kahdeksalta alkaa 
maalämpöpumpun asennus.“Talo 
alkoi jäähtyä heti vanhan lämmitys-
kattilan irrotuksen jälkeen. Lähdin 
kokoukseen ja kerhoon.” Naapuri 
tarjosi kyydin. “Sisko jäi päivystämään 
remonttia ja huolehti talosta ja 
työmiehistä.” 

Hallituksen kokous alkaa kello 11. 
Lounastauolla syödään kerhotalon 
ravintolassa lohikeittoa ja 
mantelikalaa. Kirsti jatkaa kerhon 
toimistoasioita kunnes klo 14 alkaa 
itse kerho kahvituksineen. Kerhon 
jälkeen on tasapainokerhon jumppa, 
jonka jälkeen Kirsti palaa kotiin 
bussilla. “Talo oli jo aika kylmä. 
Villasukat ja -pusero olivat “poikaa”. 
Lämpötila jo +17C sisätiloissa.” Kirsti 
ja sisko nauttivat iltateen yhdessä 
vielä ennen nukkumaan menoa. 
Noin kymmenen aikaan hän menee 
“aikaisin nukkumaan. Peiton alla 
oikein hyvä ja nukuin hyvin.”



“Omasta mielestäni olen 
määrätietoinen nainen. Elän jalat maassa, 
enkä haaveile olemattomia. Otan huomioon 
käytössäni olevat resurssit. Järjestän elämäni 
sen mukaan. 
Olen monessa asiassa suurpiirteinen, 
toisaalta olen reviiritietoinen, yleensä 
pärjään kaikenlaisten ihmisten kanssa. Iän 
mukana tuomaa on se, etten lähde enää 
inttämään kenenkään kanssa. 
Koen, ettei sillä ole niin kauheasti väliä onko
joku oikeasssa tai väärässä - koen, että 
tämä elämäni vaihe on onnellista””

LEENAN OMAKUVA
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Viikko oli poikkeuksellinen siksi, että 
remonttimiesten päivystäminen verotti 
aikaa harrastuksilta. Kesällä Kirsti 
harrastaa myös liikunnan ulkolajeja 
seniorien liikuntakerhossa.
“Minä oon evakko, syntynyt Lapualla, 
asunut Suonenjoella, käynyt koulua 
Kuopiossa - se oli sisäoppilaitos. 
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
lastenhoitokoulu.” Valmistuttuaan 
Leena oli töissä synnytysosastolla, 
mutta kun osasto lakkautettiin 1969, 
he lähtivät miehen kanssa Ruotsiin 
töihin. 

Ericssonin tehtaalla Leena työskenteli 
kuparirullakoneen hoitajana; laittoi 
rullat alkuun, kone kieputti ja 
Leena katkaisi valmiit rullat. “Se oli 
tylsää työtä”, hän tiesi heti ettei 
aio tehdä sitä koko ikäänsä. Poika 
syntyi Ruotsissa. Ennen kouluikää 
he kuitenkin muuttivat takaisin 
Suomeen “koska sinne me olis sitten 
jääty jos poika olis aloittanut siellä 
koulun.” Leena työskenteli 26 vuotta 
synnytysosastolla, hän tykkää kaikista 
eniten hoitaa pieniä vauvoja. Jossain 
vaiheessa hän erosi miehestään – välit 
olivat huonot. Mies kuoli joskus 1999-
2000, “Haudalla en oo kertaakaan 
käynyt enkä mene.”

Eläkkeelle jäämisen aikoihin 
Leena alkoi ajatella muuttamista 
Helsinkiin lähemmäs poikaansa ja 
lapsenlapsiaan. Muuttamista vauhditti 
myös toinen asia: rakkaus. Hän oli 

kohdannut elämänsä miehen Lohjalla 
tansseissa ollessaan 60-vuotias. Leena 
järjesteli muuton yhdessä hujauksessa, 
“sitä se rakkaus teettää”. 

Pariskunnan rakas harrastus oli 
tanssiminen. He kävivät tanssimassa 
kaksi kertaa viikossa. He kävivät myös 
ristelyillä mm. Karibialla. “Rakkaus 
laihduttaa hirveesti”, kertoo Leena, 
hän laihtui 16 kiloa. He ehtivät olla 
yhdessä 4,5 vuotta kunnes mies 
sairastui ja menehtyi. Sen jälkeen 
Leena ei ole seurustellut. Elämän 
merkityksellisiä asioita ovat “poikani 
ja hänen lapset.” Kaikki toiminta 
heidän kanssaan on mieluisaa. Myös 
entinen miniä kuuluu lähipiiriin, 
samoin Leenan siskot. Päivittäistä 
elämää ilahduttaa kissa, jonka kanssa 
“vahdataan” TV:tä ja digiboxin 
tallenteita.

Leenan arkea

Leena herää 06:30. Hän kuuntelee 
radiota puoli tuntia ennen aamukahvin 
keittoa. “Join mukillisen kahvia ja 
puoli litraa vettä aamulääkkeiden 
kanssa. Aamuisin en syö mitään. 
Sitten katsoin Bb-talon jakson ja 
nauhoituksia.” 

Hän lähtee lähibussilla Sellon 
Prismaan ja tulee kotiin klo 13:30. 
“Laitoin makkarakastiketta ja 
perunoita. Söin ja katsoin kotimaista 
vanhaa elokuvaa. Annoin kissalle 

raksuja.” “Kissa ilahduttaa aina. 
Aamulla ja päivällä sen hellyyden 
kerjääminen ja kehrääminen.” 
“Juttelen paljon kisun kanssa. Hän 
muka vastaa. Minä ainakin uskon 
niin.” 
“Katsoin loppupäivän digitallenteita. 
Iltapala omena ja mandariini 
ja litra vettä ja koko loppu ilta 
tallenteiden katsomista. Pesin 
myös pyykkiä (kone pesi) levitin 
saunaan kuivumaan. Katsoin 6 osaa 
Salaisuuksien kesä -sarjaa. Kävin 
iltapesulla + otin lääkkeet.” “Sitten 
sänkyyn selailemaan Seura-lehteä 
ja täyttämään sudokuja.” “Päivä oli 
normaali tavallinen päivä. Mitään 
erikoista positiivista tai negatiivista ei 
tapahtunut.” Ainoa harmittava asia on 
se, että uimahalli on suljettu. 

Kahdesta neljään Leena nukkuu, 
sitten herää käymään vessassa ja 
jatkaa unia kahdeksaan asti. Heti 
herättyään Leena menee suihkuun. 
Sitten hän ruokkii kissan ennen 
muita aamutoimiaan ja lähtee Sellon 
Citymarkettiin ja Prismaan lähibussilla. 

Tänään on “Siivouspäivä, lapsenlapsi 
siivoaa. Tilataan kotiin pizzat sekä 
kokista. Hän [lapsenlapsi] haki 
joulukoristeet kellarista. Pystytti 
kuusen sekä kynttilät. ” Jokainen 
Leenan lapsenlapsista käy kerran 
kuussa siivoamassa. Nuoret tienaavat 
siitä vähän taskurahaa. “Ne puistelee 
matot ja imuroi, pyyhin itse pölyt. 
Nyt siivooja toi kuusen kellarista.” 

Leena 73 v 
Määrätietoinen hoitaja 
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Leenaa ilahduttaa puhdas, siisti koti. 
“Taikasauva saisi taikoa joulukuusen 
koristeet kuuseen, ripustaen ne, 
ettei minun tarvitsisi tehdä sitä”, hän 
vitsailee. 

Sitten Leena alkaa kokkaamaan; 
“Laitoin huomista ruokaa, 
paistoin possun sisäfilettä sekä 
suppilovahveroita sitten ruskea 
kastike. Loppuilta TV:n ääressä 
tallennuksia katsoen”, sekä 
Nenäpäivä-ohjelmaa seuraten. 
“Harmittaa, että edelleen on 
uimahalli kiinni. Tänään olisi ollut 
vesijumppaa, josta pidän kovasti.”

Lauantai on kiireinen mutta hauska 
päivä. Leena odottaa läheisten 
vierailua. Aamutoimien jälkeen 
hän kuorii perunat valmiiksi ja 
tekee salaatin. Hän tekee usein 
itselleen ruokaa parin päivän 
annoksen ja vierailijoille heidän 
toiveidensa mukaista ruokaa. 
Lapsenlapset “haluaa mummun luona 
perusruokaa, tykkää perunasta ja 
jauhelihakastikkeesta.” Erityisen 
suosittua on Makkarapata. “Itse 
olen sitä ihan tarpeeksi syönyt, 
mutta poika ja pojan lapset sitä 
aina haluaa.” Uudet ruoka-aineet, 
kuten Nyhtökaura ja erilaiset 
vegaanituotteet eivät ole Leenan 
mieleen: “Ei missään nimessä! En 
tykkää mistään hörhöruuista. Pitää 
olla rehellistä ruokaa. Sitä paitsi 
luomu on kallista, siksikään ei.” Leena 
muistaa miten kerrankin harmitti 
kovasti kun olivat eräässä Sellon 
ravintolassa “[...] ja siellä oli vaan 
luomu-oluita. Piti sitten sellainen 
ottaa kun kaikki normaalit oli tummaa 
olutta.”

Joskus käydään Sellon ravintoloissa 
juhlistamassa läheisten merkkipäiviä. 
“Jos on jonkun syntymäpäivät 
silloin mennään aina ravintolaan. 
Ne [lapsenlapset] saa valita mihin. 
Smokerista ne tykkää, ja minä sitten 
maksan. Ennen siinä oli Retro, ja 
sekin oli hyvä.” Mutta tänään ollaan 
Leenan kotona. Ennen lauantain 
ruokailijoiden saapumista, Leena 
katsoo BB-tallenteen. “Ruokailijat 
saapuivat. Ensin [Leenan poika], 
ex-miniä viimeisenä. Perunan keitto 
ja kastike uuniin. Syötiin ja sen 
jälkeen pelattiin korttia sekä juteltiin. 
Päätettiin, että he tulevat joulunakin. 
Viimeiset vieraat lähtivät n. klo 17:30. 
Loppuillan katselin digitallenteita.” 
Oli hyvä päivä. Oli kiva tavata läheiset. 
Tänään “harmistutti ei mikään”.

Sunnuntaina Leena herää 09 aikaan. 

“Heräsin, suihkuun, kahvi, lääkkeet. 
Kissan ruokinta, BB-tallennuksen 
katselu, joulukuusen koristeiden 
ripustelu.” Päivällä hän katselee 
TV:tä, enimmäkseen nauhoituksia. 
Kolmen aikaan “Lämmitin itselleni 
eilistä ruokaa, jota söin ja samalla 
katsoin tallenteita. Sain katsottua 
monta elokuvaa ja sarjoja. Ilta 
meni TV:tä vahtien aina puoleen 
yöhön saakka. Söin 2 omenaa ja 
join runsaasti vettä.” “Nautin koko 
päivästä. TV:n “vahtaamiseen” en 
kyllästy. Soitin Hyvinkäällä asuvalle 
siskolle, juttelimme toista tuntia 
kaikista asioista.” Tänään “En tarvitse 
mitään palveluja. Enkä itse palvele 
ketään muita, kuin kissaa.” “Nautin 
yksinolosta. Sain viettää päivän niin 
kuin halusin. Ei mitään “pakollisia” 
töitä. Mikään ei harmittanut. Uinti-
kaveri soitti, että uimahalli on 
huomenna auki. Ihanaa!”

Leena herää 05:30 vessaan, uni 
ei enää tule, joten hän nousee 
sängystä. Aamukahvien, lääkkeiden ja 
kissanruokinnan jälkeen katselee TV-
tallennuksia kunnes lähtee uimahalliin 
lähibussilla, joka tulee aivan kodin 
parkkipaikalle. Lähibussi mahdollistaa 
Leenan liikkumisen harrastuksiin 
ja kauppohin, koska hän ei pysty 
kävelemään pitempiä matkoja. “Mulla 
on paljon sairauksia vaikka se ei 
päällepäin näykään. Oon saanut 
sydäninfarktin, aivoinfarktin, on kihti 
ja ylilihavuus. Vasemmassa jalassa 
on tukoksia, ne estää kävelyn. Olen 
jonossa leikkaukseen. Tehdään joko 
pallolaajennus tai leikkaus.”

Uimahalli on tärkeä. Leena käy siellä 
vesijuoksemassa tiistaina ja torstaina 
sekä vesijumpassa maanantaina 
ja perjantaina. Hän on saanut 
uimahallilta kavereita, mutta ei 
kuitenkaan tykkää “höpötellä” samalla 
kun vesijuoksee. “Viihdyn yksin. En 
esimerkiksi juttele kun vesijuoksen.” 
“Vesijumppa klo 9:35. Sen jälkeen 
1 tunti vesijuoksua.” 

“Sitten jatkoin bussilla matkaa Sellon 
Citymarkettiin. Kotiin klo 13:30. Ostin 
savulohta jota söin paahtoleivän 
kanssa. Katsoen samalla TV:tä. 
Loppupäivä tallenteita katsoen. Illalla 
söin 2 omenaa ja banaanin.” “Se 
ilahdutti kun juttelin Vantaalla asuvan 
siskon kanssa puhelimitse.” Puolen 
yön aikaan Leena menee “Sänkyyn. 
Luen ensin Metron. Sitten sudokujen 
kimppuun.”

Tiistainakin on ohjelmassa 
vesijuoksua, jonka jälkeen Leena 

menee Sellon Prismaan. Koska hän 
on “lähilinjassa kiinni” tulee Sellossa 
käytyä lähes joka päivä. Hän istuu 
markettien luona odottamassa bussin 
lähtemistä, selailee puhelimesta 
uutisia ja seuraa ihmisvirtaa. 
“[…] Tänään on puuropäivä. 
Ruispuuroa ja ruisleipää, meetvurstia 
päälle. Syön ja sitten loppupäivän 
TV:tä katsellen digiboxia tyhjentäen. 
Siellä on vieläkin katsomatta yli 70 
ohjelmaa. Niitä vahdataan kissan 
kanssa puoleen yöhön saakka.”

Aamulla on kahdeksalta herätys, 
aamutoimet ja TV:n katselua. Klo 
11 aikaan Leena lähtee lähibussilla 
seniorikerhoon. Siellä hän nauttii 
lounasta ennen kerhon alkua 
“Söin lihamureketta, perunoita, 
kukkakaalia, viherpippurikastiketta 
sekä salaattia.” Tyypillisesti ennen 
kerhon alkua jo rupatellaan tuttujen 
kanssa. “Tapasin yhden ystävättären, 
jonka kanssa juttelin.” Kerho kestää 
kahdesta neljään. Sen jälkeen hän 
tilaa taksin, kun hänellä nyt on 
taksikortti. 

Taksin saamiseen hän käyttää 
älypuhelintaan. “Tai siis en soita, vaan 
laitan viestin, se ei maksa mitään. 
Soitto aina maksaa”.“[Taikasauvaa] 
Käytin taksin tilaamiseen tekstiviesti 
sovelluksella.” Leena on oppinut 
puhelimeen ja sovelluksiin liittyviä 
niksejä kyselemällä muilta “ja siten 
poika ja lapsenlapset auttaa.” 
Tästä taksintilaus-sovelluksesta hän 
kuuli siskon tyttäreltä. Leena sanoi 
apulaisilleen, että “semmoinen 
sovellus on, voiko asentaa mun 
puhelimeen?” “Aluksi oli vähän 
vaikeaa kun oli niin paljon opittavaa”, 
mutta nyt hän osaa käyttää ja 
apulaiset laittavat vain sellaisia 
ohjelmia mitä Leena tarvitsee.

Taksikortti muutti Leenan 
elämää: nyt hän pääsee kätevästi 
kulttuuririentoihin! “Sillä saa 8 matkaa 
kuukaudessa omakustannehintaan 
2,80e. Neljä kertaa menee kerhosta 
palaamiseen ja neljä kertaa jää yli”, 
koska tulee kerhoon lähibussilla. 
Ylimääräiset matkat hän käyttää 
kulttuurientoihin. “Ja joskus voi 
jättää menemättä kerhoon, mutta 
kulttuurista ei luovu.” Sellosalissa 
on tullut käytyä ja kohta hän menee 
sinne katsomaan kuin “Tanssii 
tähtien kanssa” -opettajat tanssii 
itse Sellosalissa. Ja joku komedia 
oli joulukuussa mihin mennään. Ja 
oltiinhan me siskon kanssa Vantaalla 
Ulla Tapanista katsomassa.” “Kyllä 



“ Olen paljon elämää nähnyt entinen nuori. 
Perusluonteeltani iloinen, seurallinen,
empaattinen, romanttinen - nauru herkässä, 
myös itku joskus. 
Voimistelen päivittäin, tykkään hiihtää, uida, 
pyöräillä ja kävellä. Mieluisia ovat myös tanssi, 
karaoke, lukeminen, sanaristikot ja runojen 
kirjoittelu.
Milloin epämukavat asiat painaa, unta en saa. 
Joku aika sitten toivoin jopa kuolemaa, 
nyt elämänhalu palannut ja voin hyvin”.
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menen mielelläni jos on jotain 
mielenkiintoista.”

“Harmistutti koko päivän kestävä 
vesisade. Ilahdutti kerho ja ystävät 
siellä”.
Liisa on tehnyt sekä fyysistä- että 
toimistotyötä, pitkän ura sisustusalan 
kaupassa myyjänä sekä konttorilla. 
Hän oli monta vuotta töissä 
Joensuussa, mistä palasi takaisin 
kotiseudulle hoitamaan isäänsä 
kolmeksi vuodeksi 1990-luvun alussa. 
Viimeisin työpaikka oli virastossa, josta 
hän jäi eläkkeelle 2005. 

Liisa meni parikymppisenä naimisiin. 
“Olin naimisissa 25 vuotta ahkeran 
työnarkomaanin kanssa, joka petti 
koko liiton ajan ja pahoinpiteli 
perhettään. Jäin monet kerrat 
lasten ja mustelmieni kanssa kun 
hän lähti menoilleen ja palasi sitten 
joskus.” “Oli paljon hyviäkin aikoja, 
rakennettiin ok-talo, toinen ja 
kolmaskin.” Aikuistustuvat lapset 
alkoivat ehdotella äidilleen avioeroa. 
Ero oli rankka ja uuvuttava. 

Eron jälkeen Liisa tutustui tansseissa 
vanhaan tuttavaan, josta pikkuhiljaa 
alkoi uusi suhde. Heillä oli paljon 
yhteisiä harrastuksia, mm. kalastus, 

kuntoilu, retket ja tanssiminen. Suhde 
kuitenkin päättyi, kun mies osoittautui 
petolliseksi. Asia painaa edelleen 
mieltä: “Olen monesti kysellyt 
itseltäni miksi tulen aina petetyksi. 
Mielestäni en nalkuta, petä hyvää 
suhdetta vaan haluan kunnioittaa 
toinen toistamme ja rakkauden vaan 
syventyvän.”

Kesällä 2019 Liisa kyllästyi. Vaikka 
järven rannalla sijaitseva koti oli 
kaunis ja viihtyisä, se oli kaukana 
omista pojista, jotka olivat muuttaneet 
pääkaupunkiseudulle. “Aina tuli 
itku kun pojat lähtivät.” Koti oli 
kaukana myös palveluista; “lähimpään 
kauppaan oli 20 km, ei voi vaan 
kipaista. Karaokeenkin oli vähän 
hankala mennä. Ikkunasta näki 
harvoin autoja.” Tuntui yksinäiseltä. 
Siksi hän laittoi kotinsa myyntiin. 
Se meni melkein heti kaupaksi, ja 
uusi koti löytyi läheltä Saku-poikaa. 
Liisa aloitti uuden elämän Espoossa 
syksyllä 2019. 

Tutkimuksen aikana hän on 
asunut pari kuukautta uudessa 
ympäristössä.“Aivan kuin eläisi eri 
planeetalla. [Entisessä kodissa] 
Jok’ikinen kesäkuu oli työtä, työtä, 
työtä aamusta iltamyöhään. Puutyöt, 
kasvimaa, siivoukset, ym. Alkoi 

väsyttää…” “Välillä mietityttää että 
olikohan oikea päätös, tuleeko kova 
ikävä takaisin. Vielä ei ole tullut.” 
“Tuntuu kivalle kun poikien kanssa 
sanotaan heipat, niin nähdään jo 
huomenna.”
Liisan arkea

Yöllä Liisaa valvotti. Rakkaussurut 
ja pettymykset tulevat väkisin 
ajatuksiin. Jännittää myös vähän 
tuleva päivä. Viideltä uni tulee takaisin 
ja kahdeksalta hän herää uuteen 
päivään. Aamuvoimistelun jälkeen hän 
nauttii maksapasteija-juustovoileivän, 
jossa on myös tomaattia, kurkkua ja 
salaattia, kahvin ja tuoremehun kera. 

“Tänään oli 36. aamu herätä 
Espoossa. Hyvä mielenkiintoinen 
päivä. Täysin poikkeava päivä 
normaalista arkipäivästä: Ostin 
auton. WV Polo, just mun mitoille 
sopiva. Ei tuliterä, vm. 2017 aj. 
25.000 km, mulle uusi. Saku-
poikani oli tukena kun koeajelin 
automaatilla vilkkaassa liikenteessä 
uudella paikkakunnalla. Entisessä 
paikassani tuskin näin autoa edes 
joka päivä. Hyvin meni – rohkeus 
riitti.” “Tunnelma oli jännittävän 
ilahduttava – sain mitä hain. Tietysti 
pitkä miinus tilillä harmistutti.” Illalla 
nukkumaan mennessä uusi auto pyörii 
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mielessä, “[…] ei niitä autoja joka 
päivä ostella.”

Seuraava päivä on “Huushollipäivä. 
Tein uuniruokia – kotoinen tuoksu 
leijaili asunnossa. Hain maton 
pesulasta, talvirengas- ym. ajeluita 
iltaan saakka. Kynttilät tuikkimaan. 
TV auki ja puikot kilisemään”. “Pojat 
on sanoneet etteivät tarvitse enää 
villasukkia”, joten Liisa otti kirjastosta 
lankaa mukaan ja neuloo kodittomille. 
Lähikirjastosta hän lainaa kirjoja ja 
osallistuu Novellikoukkuun, jossa 
kuunnellaan ääneen luettua novellia ja 
neulotaan yhdessä. 

“Päiväni oli aivan ok, en harmitellut 
mitään.” Jos jotain olisi saanut toivoa 
niin: “Isompi keittiö!!!” Kymmeneltä 
Liisa menee “nukkumatin viereen.” 
“Suht’ hyväuninen yö. Vähän outoja 
unia näin mutta uniini en usko”.

Aamu alkaa jälleen voimistelulla. 
Aamutoimien jälkeen Liisa lähtee 
sauvakävelylle “Löysinpä taas 
lenkkipolun telineineen. Näin 
se [kotipaikka] tulee tutuksi.” 
Liikunnallinen Liisa innostuu myös 
lähikaupan takaa löytyvistä portaista, 
joita voi jumpata ylös-alas. Sopiva 
kuntosali pitäisi löytää, vaikka voi 
sitä kotonakin voimistella. Liisalla on 
kahdeksan kilon kahvakuulat ja nyt-
niin-muodikas hulavanne hänellä on 
ollut jo vuosia.

“Lunta satoi maan valkeaksi. 
Tänään haettiin WV Polo, ajoin 
Jussin luo söpöläistäni näyttämään. 
Pientä jännitystä auton suhteen 
mutta ilahduttavan hyvin selvisin 
autoilusta.” Takaisin kotiin tultuaan 
hän pakkaa kassin valmiiksi aamua 
varten. Aamulla on tarkoitus lähteä 
mökille Mikkeliin Sakun kanssa. “Ilta 
oli taas rauhaisaa käsityöläisen iltaa. 
Oli niin hyvä mieli, että taikasauvan 
avulla olisin halunnut jakaa hyvää 
mieltä toisillekin.”

Perjantaina herätys on kuudelta. 
Hän syö aamupalan ja valmistelee 
lähtöä. Kahdeksalta hän hakee Sakun. 
“Onhan tää mieleenjäävä päivä. 
Eka kerta Espoosta päin Mikkeliin, 
ennen aina 6-tien suunnasta ja 
autokin erilainen.” Liisa on ilmeisen 
innoissaan niin seurasta kuin 
autostakin. “Tunnelma oli “Polon 
katossa”: aina on ilo mennä mökille, 
vieläpä yhdessä Sakun kanssa. Ennen 

aina yksin.” “Sainkin tuolla matkalla 
tutustua hyvinkin uuteen ajopeliin. 
Hieman harmitti rapa lensi, auto ei 
ollut enää vitivalkoinen”. 

Perillä: “Järvi jäässä - järki ei. Pientä 
puuhastelua, avanto rantaan, 
veet saunaan, puut uuniin, äiti ja 
poika tikanheittoon. Siinä se onkin 
kova kilpapari. Musaa, krillausta, 
saunomista, siinä ne päivän viimeiset 
tunnit kuluivat”. Klo 23 “Täkki ja 
tyynyt korvaan zzzz.”

Seuraavana päivänä Liisa herää 
mökillä kahdeksan aikaan ja nousee 
sängystä. “Pientä puuhastelua, 
auttelin missä voin.” “Koppelo oli 
lentänyt lasiin ja rikkonut sen”, 
esityöt tehtiin eilen ja tänään 
laitetaan loput “kondikseen”. Päivällä 
he askartelevat onnittelukorttia 
mökkinaapurille, joka täyttää 
80-vuotta. Saku on tuonut valokuvia, 
joista he leikkaavat ja liimaavat, 
sitten siihen kirjoitetaan yhdessä 
kivoja asioita. Illan ohjelmassa on 
tikanheittoa ja saunontaa. Äiti ja poika 
valvovat puoli kahteen asti.

Liisan pojat ovat rakkaita ja heidän 
kanssaan hassutellaan paljon; joskus 
Jussi-poika kaappaa siron äitinsä 
syliin ja pyörittää ympäri. Mökillä 
vietetään hauskoja hetkiä myös 
sukulaisten kanssa. Juhannuksena 
heillä on tapana istua porukalla tien 
levennyksessä, nautiskella juomia, 
rupatella ja kuunnella musiikkia 
kaikessa rauhassa. Siskojen kanssa 
pidetään sisko-päiviä.

Sunnuntaina aamuyhdeksältä Liisa 
nousee aamupalalle. Tänään he 
menevät kortin ja kastettavien 
kera naapuriin 80-vuotisjuhliin. He 
päättävät hassutella Sakun kanssa 
ja laittavat karvahatut päähän. 
“Naapureita näen vaan mökillä, 
nyt eka kertaa käydään heidän 
kotona.” Kahvittelun jälkeen siistitään 
ja hyvästellään mökki, ja lähdetään 
kotimatkalle. “Nyt vaihdettiin kuskia. 
Vettä satoi kovasti ja pimeäkin koitti. 
Saku toi mut turvallisesti kotiin asti. 
Kiitos ja halaus. Katsoin vielä TTK:n ja 
neuloin.”

Hyvin nukutun yön jälkeen, Liisa viipyy 
kauan aamupalalla uutisia lukien. 
Sitten ohjelmassa on “voimistelua, 
puheluita, pieni pyöräily, portailla 
(100 askelmaa) nousua/laskua, pieni 

hölkkä. Kauppaan oli tarkoitus 
mennä samalla reissulla – ei kukkaroa 
mukana, jääköön huomiseen.”

Liisa on tietoinen mitä syö, hän 
ei ensimmäisenä valitse makeaa 
kahvilassa vaan tutkii terveellisiä 
vaihtoehtoja. Uusista ruokatuotteista 
“nyhtökaura menettelee, sirkkoja 
ei hypi mun lautasella. Ainakaan 
vielä.” Lohilaatikko on lempiruokaa. 
Hän tekee lähes kaikki ruuat itse. 
“Itsekseni en lähde syömään, mutta 
toisten kanssa. Laitan edullisemmin 
kotona. Säilöntäaineet mielessä.” 
Tarkemmin ajateltuaan miettii, että 
“no miksei sitä voisi vaikka tänne 
Omppuun tulla joskus lounaalle...
semmoistakin kokeilemaan.”

IIllalla pojat tulevat käymään. 
“Suunniteltiin eteiseen kaappeja.” 
Yhdeksän aikaan hän katselee TV:tä 
vielä vuoteestaan. “Olen tyytyväinen, 
että jaksan näinkin hyvin fyysisesti, 
ja että mulla on kultaiset, auttavaiset 
pojat.” Klo 23 Liisa toivottaa “Hyvää 
yötä!”

Viikko oli poikkeuksellinen mökille 
menemisen ja auton ostamisen 
johdosta. “Rutiiniviikkoja ei ole 
ehtinyt olla Espoo-elämässäni.” 

Tulevaisuudelta Liisa toivoo tietysti 
terveyttä kaikille ja että saisi uusia 
ystäviä. “Olisi hauskaa jos ois 
eläkeläisten tms tanssit tai karaoke.” 
Arasti hän haaveilee, että “olisi 
se kiva jos olis joku jota odottaa 
illalla tulevaksi vaikka kahville tai 
syömään.” “[…] Tavallaan tahtoisin 
uuden uskollisen suhteen syntyvän 
vaan enpä taida uskaltaa.”

Päiväkirjan ylimääräisille sivuille Liisa 
on mm. kirjoittanut: 

“Joskus pulppuu runosuoni
joskus hiipii pieni huoli
mitään ei tuu paperille 
enkä mahda mitään sille 
silloin laitan aivot lepoon
lähden vaikka puuron tekoon 
tulee vielä hetki toinen
jälki onkin suurenmoinen”



84


