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Kielen kuvastossa sydän on muu-
takin kuin ihmiskehon toimin-
nalle välttämätön elin. Sydän ei 
ole vain lihaa ja verta, se voi ol-
la myös lasia tai kiveä. Se voi ol-
la ilosta täysi, surusta tyhjä tai 
peräti murtunut, ja joistakin ih-
misistä sanotaan, ettei heillä ole 
sydäntä ollenkaan. Marja-Liisa 
Honkasalon etnografinen tut-
kimus Pohjois-Karjala-projek-
tiin osallistuneiden potilaiden ja 
heidän omaistensa parissa osoit-
taa ainakin sen, että tutkijalla 
on työssään ollut sydän muka-
na ja hän on kuunnellut tutkit-
taviaan sydämellä. Tutkimuksen 
perustana on 1970-luvun alus-
sa käynnistynyt kansanterveys-
hanke itäsuomalaisten korkean 
sepelvaltimotautikuolleisuuden 
alentamiseksi, mutta Honka salo 
ei teoksessaan mieti sitä, aihe-
uttaako tupakointi tai karjalan-
paistin syöminen sydänsairauk-
sia. Lääketieteellisen lähestymi-
sen sijasta Honkasalo tarkaste-
lee sairautta osana ihmisten ar-
kea kulttuuritutkimuksen näkö-
kulmasta. Tässä teoksessa saira-
us ei ole yksilön henkilökohtai-
nen tila, vaan koko yhteisön ajal-
liseen ja paikalliseen kulttuuriin 
kietoutunut ilmiö.

Kivulias ja elämää rajoittava 
sairaus on vahvasti yksilöllinen 
kokemus, ja sen oireiden jaka-
minen muitten ihmisten kans-
sa tuntuu mahdottomalta. Hon-
kasalo kuitenkin perustaa tut-
kimuksensa sille ajatukselle, et-
tä yksilön sairaudella on myös 
yhteisöllinen puolensa. Oirei-
den kuvailu ja vertailu, oikeaan 
tautikategoriaan sijoittaminen 
ja sairaan omaisten sekä hoito-
henkilökunnan toiminta poti-
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laan hyväksi kertovat yhteisön 
merkityksestä sairastuneen elä-
mässä. Honkasalon sanoin, sai-
raudet ja se, miten niiden kans-
sa menetellään, ovat väylä tutkia 
kulttuuria. Honkasalo mainitsee 
omaksi erityiseksi näkökulmak-
seen sairauden tarkastelun sosi-
aalisen kärsimyksen teoreettises-
sa kehyksessä, jolloin sairaus lää-
ketieteellisen ilmiön sijasta näyt-
täytyy eriarvoisuuden tai syrjäy-
tymisen kaltaisena yhteiskunnal-
lisena prosessina. Sairaudet teke-
vät ihmisen elämästä vajaampaa, 
epävarmempaa ja erityisen altis-
ta riippuvuuden, häpeän ja syyl-
lisyyden tunteille. Viime vuosi-
na Suomessa on käyty keskus-
telua fyysisen kivun lievityksen 
tarpeesta ja saatavuudesta. Hoi-
tohenkilöstön ammattitaidos-
ta huolimatta potilaan kipujen 
ymmärtäminen, hyväksyminen 
ja lääkitseminen eivät ole olleet 
mitenkään itsestään selviä asioi-
ta. Mielenterveyden häiriöihin 
liittyvä psyykkinen kipu on vielä 
vaikeammin käsitettävää, mut-
ta nyt sosiaalisen kärsimyksen 
näkökulma tuo esiin vielä kol-
mannen riesan, sosiaalisen ki-
vun mahdollisuuden. Millaista 
tuskaa sosiaalinen kipu oikein 
on, ja missä olosuhteissa sitä il-
menee – ajatus sosiaalisesta kär-
simyksestä on Honkasalon teok-
sen hiljainen mutta sinnikkäästi 
etenevä teema.

Miksi edelleen pitäisi lukea 
tekstiä Pohjois-Karjala-projek-
tista, mitä uutta siinä enää olisi 
tarjolla? Vuosien mittaan asiasta 
on puhuttu ja kirjoitettu paljon, 
ja projektin toimenpiteet ja tu-
lokset ovat ujuttautuneet osak-
si suomalaista ravinto- ja ter-

veysdiskurssia. On ollut puhetta 
myös siitä, että erityisesti itäsuo-
malaisten miesten elintapojen 
muuttamiseen keskittynyt hanke 
takertui liiaksi pelkkään rasvaan, 
viinaan ja tupakkaan. Liian vä-
hälle huomiolle on kuulemma 
jäänyt se, että tyypillisen poh-
joiskarjalaisen ihmisen elämän-
kaari on jo pienestä pitäen ollut 
raatamisesta raskas ja yhteiskun-
nallisen epäoikeudenmukaisuu-
den kyllästämä. Oman lisätaak-
kansa sydämen päälle ovat tuo-
neet rajan kirot, sota ja läheisten 
ihmisten menettäminen. Poh-
joiskarjalaisten miesten sepel-
valtimotautikuolleisuus on ol-
lut maailman korkeimpia. Kun 
taudin syyksi ehdotetaan elämän 
kovuutta, syntyy mielikuva siitä, 
että myös heidän kärsimyksen-
sä on ollut huippuluokkaa ko-
ko maailman mittapuulla mitat-
tuna. Tämän ajattelun taustalla 
häämöttää suomalaisille tyypilli-
nen kurjuudella kerskailu ja si-
sukas kärsimyspaatos Saarijärven 
Paavon tapaan. Kuitenkin perin-
teinen suomalainen kurjuus ja 
kova elämä tuskin muodostavat 
mitään erityisen sydämeenkäy-
pää piikkiä koko maailman kur-
juudessa. Kysyä sopii, onko halla 
pahempi vitsaus kuin heinäsirk-
kaparvet ja miten havumetsä-
vyöhykkeen lyhyt kesä vertau-
tuu niihin vuosia kestäviin kui-
vuusjaksoihin, joita aavikoiden 
reunamilla asuvat ihmiset jou-
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tuvat sietämään. Sotaakin on ol-
lut kaikkialla ja kaikkina aikoi-
na, siitä ei yhdellekään kansalle 
tai heimolle heru mitään erityi-
siä kärsimyspisteitä.

Pelko siitä, että sosiaalinen 
kärsimys tarkoittaisi Honkasa-
lon teoksessa juuri tällaista eri-
tyisesti pohjoiskarjalaisille py-
hitettyä perinteistä suomalais-
ta kurjuutta, saa lukijan varpail-
leen heti alussa ja jatkuu koko 
kirjan mitan korostetun epäluu-
loisena suhtautumisena tekstiin. 
Niinpä onkin mukava viimeis-
ten sivujen jälkeen todeta, et-
tä Honkasalo enimmäkseen ky-
kenee pitämään oman näkökul-
mansa erillään tutkittaviensa ko-
rostuneista kurjuuskäsityksistä. 
Sosiaalinen kärsimys hahmot-
tuu selkeämmin sellaiseksi tilak-
si, joka ei välttämättä riipu val-
litsevista luonnonoloista tai siitä, 
tunteeko ihminen itsensä aineel-
lisesti köyhäksi. Varsinkin nai-
sille oman yhteisön ja sen muka-
na tutuksi tulleen elämäntavan 
menettäminen näyttäisi tuotta-
van sosiaalista kärsimystä, kun 
miehet ovat sortuneet infarktiin 
ja lapset muuttaneet Ruotsiin 
tai etelän kaupunkeihin. Miehil-
le merkityksellistä on kunnia eli 
kasvojen säilyttäminen sellaisessa 
yhteisössä, joka arvostaa raskas-
ta rehkimistä pelloilla ja metsäs-
sä, runsasta ruokailua ja komeaa 
äkkikuolemaa esi-isien tapaan. 
Kun sosiaalinen kärsimys ei ole 

sidottua köyhään maaperään ei-
kä karuihin luonnonoloihin, si-
tä voi esiintyä missä tahansa. Si-
tä onkin aikaisemmin enemmän 
tutkittu niiden pohjoiskarjalais-
ten parissa, jotka lähtivät koti-
seudultaan. Sosiaalisia kipupis-
teitä on paikannettu Etelä-Suo-
men kaupunkien kerrostalolä-
hiöihin, joissa on havaittu juu-
rettomuuden ja yhteisön puut-
tumisen tuottamia ongelmia. 
Honkasalon tutkimuksen perus-
teella ihminen näyttäisi sietävän 
puutetta ja raskasta elämää pa-
remmin silloin, kun tuttu yhtei-
sö sietää sitä hänen rinnallaan 
samassa kulttuurisessa kehykses-
sä. Kun ollaan yksin ja vieraissa 
oloissa, keveämpikin elämä voi 
tuntua sietämättömältä. 

Toinen kiinnostava aihe Hon-
kasalon teoksessa ovat lääketie-
teelliseen interventioon liittyvät 
hallinnan ja asiantuntijatyyppi-
sen vallankäytön keinot Pohjois-
Karjala-projektin yhteydessä. 
Honkasalon sanoin, pohjoiskar-
jalainen ruumis ja koti avautui-
vat ongelmitta hallinnan käyt-
töön. Kokonaisesta maakunnas-
ta ja sen tuhansista asukkaista 
tehtiin julkinen tutkimuslabora-
torio, ja sekä pohjoiskarjalaisen 
miehen sepelvaltimot että hä-
nen vaimonsa ruuanlaittotaidot 
olivat kansainvälisen huo mion 
kohteena. Jos on vuosien mit-
taan tätä projektia edes jonkin 
verran sivusta seurannut, sen vai-

kutukset huomaa ainakin omis-
sa mielipiteissään. Pohjoiskarja-
laisille seurauksena on todennä-
köisesti ollut lisää sosiaalista kär-
simystä, kun heidät on julkises-
ti altistettu riippuvuuden, häpe-
än ja syyllisyyden tunteille. Hei-
dät paljastettiin tietyiltä fyysisil-
tä ominaisuuksiltaan maailman 
kehnoimmiksi, ja lisäksi he oli-
vat ilmeisen kykenemättömiä 
huolehtimaan itsestään. He me-
nehtyivät sydänsairauksiin, sil-
lä he söivät ja joivat väärin. Tä-
tä taustaa vasten Pohjois-Karja-
lan autioitumista voidaankin pi-
tää yhteiskunnallisesti hyväksyt-
tävänä. Alue on ilmeisen elin-
kelvoton, kun ihmiset siellä ovat 
joko geneettisesti saastuneita tai 
huonoissa elinoloissa degeneroi-
tuneita.

Reikä sydämessä on teos, jon-
ka olisi suonut olevan jollakin 
tavalla tiiviimpi ja terävämpi. Jo-
takin on liikaa, liian monia tut-
kimuspolkuja kiemurtelee poh-
joiskarjalaisessa maisemassa. Ko-
konaisen kirjan aiheeksi riittäisi 
esimerkiksi naisten asema mies-
tensä sepelvaltimoiden hoitaji-
na, lääketieteen asiantuntijoiden 
paljastamina perimmäisinä syyl-
lisinä mutta myös ongelmanrat-
kaisijoina. Tekstistä kun voi pää-
tellä, että sairauksien kulttuuri 
on yhtä sukupuolittunutta kuin 
ihmisen oireetonkin elämä.  


