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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2016. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto): Maaseudun naisten elämänmuodot 1998-
2000 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1 (2005-03-03). Yhteiskuntatieteellinen tie-
toarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2016

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Maaseudun naisten elämänmuodot 1998-2000

Aineiston nimi englanniksi: Ways of Life of Women Living in Countryside 1998-2000

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1 (3.3.2005).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Högbacka, Riitta (Työterveyslaitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

28.9.2004

Asiasanat

ajankäyttö; ammatillinen kehitys; asuinympäristö; asuminen; elämänhallinta; elämänlaatu; elä-
mäntilanne; haja-asutusalueet; harrastukset; järjestötoiminta; koti; kotitaloudet; kotityö; kylä-
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1. Aineiston kuvailu

toimikunnat; kylätoiminta; lama; maaseutu; martat; naapuruus; naisen asema; naiset; palkkatyö;
perhe-elämä; sukupuoliroolit; taloudenhoito; toimeentulo; työssäkäynti; työttömyys; vapaa-aika

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ajankäyttö; lähiympäristö, kaupunki- ja maaseutuelämä; perhe-elämä, avio-
liitto ja sukupolvet

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on kerätty vuosina 1998, 1999 ja 2000 ja niissä on haasta-
teltu maaseudulla (haja-asutusalueilla ja pienissä taajamissa) asuvia naisia eri puolilla Suomea.

Haastatteluihin on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman erilaisia naisia (eri alueilla asuvia,
eri ammattia edustavia, eri ikäisiä). Eri elämänmuodot ovatkin hyvin edustettuina aineistossa,
mukana on niin maalle muuttaneita ja uranaisia kuin emäntiäkin. Haastateltavat ovat iältään
25:n ja 61 vuoden välillä.

Haastattelujen tekoa on ohjannut kysymys erilaisten naisten tilanteesta ja elämänmuodoista ny-
kymaaseudulla. Haastattelija on ollut kiinnostunut nimenomaan haastateltavien omista koke-
muksista ja ajatuksista koskien naisten työtä, muuta toimintaa ja viihtymistä maaseudulla. Haas-
tatteluissa on kysytty työhistoriasta, mahdollisista työttömyyskokemuksista ja ansiotyöstä täl-
lä hetkellä. Kysymyksiä on haastateltavan kotitöistä ja kotitöiden jaosta, tyypillisestä päivästä,
vapaaehtoistyöstä sekä vapaa-ajan toiminnasta. Kysymyksiä on myös maaseudulla elämisestä,
erilaisista muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi on kysytty mm. haastateltavan
näkemystä siitä, "millainen on hyvä, kunnollinen maaseudun nainen", mitä ovat haastateltavan
"henkireiät" ja "mitä on menestyminen työssä ja elämässä".

Tutkimusta varten on arkistoitu 25 sähköisessä muodossa olevaa haastattelua. Haastattelut ovat
luonteeltaan vapaamuotoisia teemahaastatteluja, joissa laajoihin kysymyksiin on voinut vasta-
ta kertomusten tai esimerkkien avulla. Pituudeltaan haastattelut vaihtelevat 16:a sivusta 38:n,
yhteismitaltaan aineisto on noin 550 sivua.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö

Kohdealue: Suomi, Maaseutu, Pohjois-Suomea lukuunottamatta

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Maaseudulla (=haja-asutusalueet ja alle 500 asukkaan taajamat) asuvat nai-
set

Aineistonkeruun ajankohta: 1998 – 2000

Kerääjät: Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta

Haastattelut on kerätty vuosina 1998, 1999 ja 2000 ja niissä on haastateltu kaikkiaan 34 maaseu-
dulla haja-asutusalueilla ja pienissä, (alle 500 asukkaan) taajamissa asuvaa naista erityyppisiltä
maaseutualueilta eri puolilla Suomea, Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Haastateltavat on va-
littu aiemmin, vuonna 1993, tehdyn survey-tutkimukseen osallistuneiden joukosta. Kysely oli
silloin lähetetty 18-74-vuotiaille naisille, siten että eri maaseutualueiden (kaupungin läheinen
maaseutu, ydinmaaseutu ja syrjäinen maaseutu) sisällä tutkittavat valittiin satunnaisotannalla.

Aineiston määrä: 25 rtf-tiedostoa, yhteensä noin 550 sivua tekstiä.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Arkistoituna on 25 haastattelua 34:stä. Osaa haastatteluihin osallistuneista ei tavoitettu arkis-
tointiluvan saamiseksi.

Haastattelut on tutkimushankkeessa kirjoitettu elektroniseen muotoon ja arkistoinnin yhteydes-
sä ne on anonymisoitu: haastateltavien, muiden aineistossa esiintyvien henkilöiden ja paikka-
kuntien nimet on muutettu tai poistettu.

Julkaisut

Haverinen, Sanni (2007) "Äiti tekee, kun äiti on." Maaseudun naisten tulkintarepertuaarit työn
ja perheen yhteensovittamisesta [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosio-
logian kandidaatin tutkielma. http://www.uta.fi/laitokset/sosio/julkaisut/kanditutkielmat/Sanni-
Haverinen.pdf [viitattu 26.6.2007].

Hiilamo, Heikki & Hiilamo, Kirsi (2007). Apua? Lähimmäisyyden perusteet. Helsinki: Kirja-
paja.

Högbacka, Riitta (2003). Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla. Helsinki: Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 947.

Perhonen, Ulla (2012). Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutok-
sia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä. Helsinki: Helsingin yliopisto.
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1. Aineiston kuvailu

Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2016

Liittyvät aineistot

FSD2043 Maaseudun naiset 1993

FSD2000 Maaseudun naisten päiväkirjat

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2016 MAASEUDUN NAISTEN ELÄMÄNMUODOT 1998-2000

FSD2016 WAYS OF LIFE OF WOMEN LIVING IN COUNTRYSIDE 1998-2000

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



LIITE 1

Hyvä

Teen Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella väitöskirjaa maaseudun naisista. Olen

jo kerännyt laajan, edustavan kyselyaineiston. Lomakkeen palautti yli 1000 naista eri

puolilta Suomea. Sen jälkeen olen käynyt henkilökohtaisesti haastattelemassa erilaisia

maaseudulla asuvia naisia (tällä hetkellä yhteensä  ). Tarkoituksenani on saada

mahdollisimman kattava aineisto, koska tutkimuksellani pyrin myös saamaan tietoa

siitä, miten naisten asemaa maaseudulla voisi parantaa. Koska suurin osa maaseudulla

asuvista naisista nykyään toimii muissa kuin maa- ja metsätalouden ammateissa, haluan

saada mukaan myös toimihenkilötaustaisia naisia. Minulta puuttuvat juuri teidän

ammattikuntanne edustajien haastattelut.

Toivonkin, että te voisitte suostua tällaiseen vapaamuotoiseen haastatteluun.

Haastattelun väljänä aihepiirinä on naisten työ, myös mahdolliset

työttömyyskokemukset, muu toiminta ja viihtyminen maaseudulla. Olen kiinnostunut

nimenomaan teidän omista kokemuksistanne ja ajatuksistanne. Haastattelut ovat

luottamuksellisia eikä tutkimusraportissa esitetä nimiä tai mitään sellaista, jonka kautta

haastatellun henkilöllisyys voisi paljastua. Otan teihin lähiaikoina puhelimitse yhteyttä

sopiakseni mahdollisesta haastattelusta teille parhaiten sopivana ajankohtana. Aikaa

haastatteluun menisi arviolta reilu tunti, korkeintaan kaksi. Kiitos jo etukäteen.

Parhain terveisin,

Riitta Högbacka

tutkija

P.S. Jos teillä on jotakin kysyttävää tutkimuksesta tai haastattelusta, minulle voi soittaa

joko numeroon XX xxx xxxx (työ) tai XX xxx xxxx (koti), tai kännykkä XXX xxx

xxxx.



LIITTEET

LIITE 2

Teemahaastattelurunko

I Tilanne nyt verrattuna vuoden 1993/94 lomakkeeseen, muutokset

Vastaajan pääasiallinen toiminta, miehen pääasiallinen toiminta nyt

Keitä asuu kotitaloudessa, vanhukset, lapset, muut.

Muutitte tähän kylään vuonna?

II Työhistoria

Oma

Mitä kaikkea tehnyt elämänsä aikana, vuodet suunnilleen

Kokemukset, syyt kuhunkin työhön menoon

Miten löytänyt työpaikat (verkostot?)

Syyt työn loppumiseen

Työttömyyskaudet, kotona olemiset ym., miten kokenut ne

(hyvä vai huono)

Lasten syntymät, avioliitto, ero, äitiyslomat

Mitä tehnyt ansiotöiden välissä, miltä se tuntunut

Puolison työt suurinpiirtein

Miten yhdessä mietitte, suunnittelette strategioita

III Oma ansiotyö tällä hetkellä/yrittäjätyö/emäntä, maataloustyö

Kauanko tehnyt, kokopäivä vai osapäivä, mikä ala, työnantaja, ammattinimike

Yrittäjänaisten kokemukset, elämäntapa vai business

Miten löysi työpaikan, työmatkat, lasten hoito sillä aikaa,

millä kulkee töihin

Työpaikkatilanne yleensä, jaetaanko harvat työpaikat ”suhteilla”

Miksi juuri tämä työ (omien vanhempien, suvun ammatit, esimerkit)

Millainen on tyypillinen työpäivä

Työn hyvät ja huonot puolet, mikä parasta tässä työssä



LIITTEET

Uratoiveet, odotettavissa olevat uramahdollisuudet

Millaista työtä haluaisi tehdä, ihannetyö

Mikä tärkeätä työssä

Mikä on ”menestymistä” työssä, elämässä mielestänne

Voisiko kuvitella olevansa ilman ansiotyötä, mitä sitten tekisi

Epävirallisemmat ansionhankkimiset (esim. myy jotakin,

auttelee rahasta)

Itsellä työssä - vieraalla työssä

IV Kotityö ja kotitöiden jako

Muu omassa kotitaloudessa tai pihapiirissä tehtävä työ

(rupsuttaminen)

Leipominen, omilla käsillä tekeminen, käsityöt

Miltä kotityöt tuntuvat, mitä siitä saa, rasitus vai onni

Kuinka kotitöitä, lastenhoitoa yms jaetaan

Osallistuuko miehet, omanne, pitäisikö osallistua

Onko kylällä sellaisia jotka osallistuu

Haluaisitteko että miehenne osallistuisi enemmän

Onko miehillä maaseudulla kuitenkin omat alueensa, onko

näin hyvä

V Millainen on tyypillinen päivänne, viikkonne

Muut työt, toiminnat kuin ansiotyö, mikä ylipäätänsä on ”työtä” mikä ei

Onnistumisen hetket, hyvät, erikoiset sattumukset

Ikävät sattumukset, epäonnistumiset, vastoinkäymiset, ongelmat

Miten yhdistää eri työt (ansiotyö, lastenhoito, kotityöt, vapaaehtoistyö jne.)

Miten ”pärjää”, mitä keinoja

VI Vapaaehtoistyö

Kertokaa esimerkki tällaisesta toiminnasta, millaista

Kertokaa erilaisista kerhoista, järjestöistä, naapuriavusta

(esim. Kotitalousnaiset, VPK:n naiset), kylätoimikunta

Mitä niissä tapahtuu, millaista toimintaa, kuinka usein, eroaako miesten

vapaaehtoistoiminnasta



LIITTEET

Tekeekö miehetkin, mitä, miksi, millaista, verrattuna naisten

Miksi teette, ette tee

Onko sellaisia jotka eivät osallistu, mitä heistä ajatellaan

Mikä toiminnassa parasta, onko jotain huonoja puolia

Mitä siitä saa itse

Kuinka yleistä

   Naapureiden tai muiden auttaminen, yhteisöllisyys

VII Muu vapaa-ajan toiminta

Kerhot, työväenopisto, jumpat, kurssit

Onko mahdollisuuksia, haluaisitteko, miksi

”Henkireiät”, aikaa itselle, piristävät toimet, millä jaksaa

Miten välttää masennuksen

Luonnon merkitys

Missä ja kuinka paljon tapaa muita kylän naisia, ystäviään

VIII Elämä maaseudulla

Millainen tämä kylä, paljonko asukkaita

Millaista elämä tässä kylässä yleensä, naisten kannalta

Hyvät puolet, huonot puolet

Millaista asua ja tehdä töitä maaseudulla

Pitkät välimatka (”the culture of isolation”), strategiat

Oletteko asunut kaupungissa

Miten luulette että naisen elämä eroaa kaupungissa ja maaseudulla

Jos voisitte valita, kumpi mieluummin

Miten neuvoisitte omaa tytärtänne

Onko itse muuttanut muualta, kaupungista

Onko kylässä muualta muuttaneita, suhteet muuttaneet vs. paikalliset

Onko muuten onnellinen, tyytyväinen elämäänsä, yksinäisyys?

IX Muutokset

Miten elämä maalla muuttunut mielestänne viime aikoina

Miten tilanne vastaajan mielestä muuttunut, työn suhteen, muuten



LIITTEET

Taloudellisen tilanteen muutokset, oma kotitalous, yleensä

kylällä

Mitä viimeaikaisia muutoksia havainnut kylässä

Onko naisten helpompi vai vaikeampi löytää työpaikka kuin

miesten

X Millainen on ylipäätänsä ”hyvä, kunnollinen maaseudun nainen”

”Hyvä työihminen”

Kunnia-asia: kotityöt, leipominen, säästäväisyys?

Miten tulee yhdistää työ ja äitiys, perheenemännyys, omasta mielestä, mitä

muut

Miten ”kuuluu” käyttäytyä, miten ”hyvä” käyttäytyä, mikä oikein

Kuka sen määrittelee, entä jos ei toimi niin

Entä maaseudun mies

Onko kylällä sellaisia, entä niitä jotka ei ole ”kunnollisia maaseudun naisia”

Miten näiden toiminta ja käyttäytyminen poikkeaa

Miten siihen suhtaudutaan

Onko eroja niiden välillä jotka aina asuneet kylässä ja muualta muuttaneiden

XI Tulevaisuudensuunnitelmat

Mitä aikoo, mitä haluaisi, miksi

Mitä mahdollisuuksia, vaihtoehtoja näkee itsellään

Kouluttautuminen, kurssitus

Työllistyminen tulevaisuudessa

KOKO AJAN: ONKO ESIMERKKEJÄ, MITEN, MIKSI, ONKO AINA NIIN





Liite B

Aineistonäyte
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FSD2016 MAASEUDUN NAISTEN ELÄMÄNMUODOT 1998-2000

FSD2016 WAYS OF LIFE OF WOMEN LIVING IN COUNTRYSIDE 1998-2000

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Eija, 43, farmanomi (kylällä), naimisissa, 1 lapsi, keskikoulu-ammattikurssit, 
kaupungin läheinen maaseutu, muuttanut kaupungista, asunut 11v, mies 
työntekijä ja entinen viljelijä (lypsykarjatila) 
 
*Eija43kfarmamuut:1* RH: Niin mä oikeestaan kai mä voin sinutella ? -Juu ilman muuta, 
ilman muuta. RH: Kumminkin jossain välissä mä aloittaisin, mitenkä Te ja sitten 
lipsahtaisi... -Juu, ei mua tartte teititellä, mä olen aina sitä, että tuntee ittensä ihan 
oudoksi, jos joku teitittelee. 
 
  
*Eija43kfarmamuut:2* RH: Niin tää lomake, kun oli neljä vuotta sitten , niin katotaan nyt 
, mitä muutoksia on tullut. Tässä oli sillon olit laittanut, että palkansaaja, kokopäivätyö. -
Kyllä, tänäkin päivänä. RH: Siinä ei oo tullut mitään. -Ei ja sama työ, kun sillonkin. 
 
   
*Eija43kfarmamuut:3* RH: Asuuko teitä edelleen kolme henkee tässä ? -Ei asu enää, 
kun me kaksi. Tytär muutti jo pois kotoa, että ei meitä oo enää kun kaksi. RH: Mihinkä 
asti ? –[Kuntaan], että ei tästä ole kuin 25 km. Hän on viimeset opiskeluvuotensa tai 
viimesen vuoden nyt asunut siellä ja hän valmistuu meijerioppilaitoksesta nyt keväällä 
teknikoksi ja kesällä sitten vietetään häät. Hän tykkäs, että ensin ammmatti ja sitten 
häät. Hän on 23 täyttää nyt ensi kesänä. Mehän ollaan [Timon] kanssa oltu semmonen 
uusioperhe, että me ollaan molemmat erottu ja tytär on mulla edellisestä liitosta ja 
[Timo] on eronnut, että hänen poikansa taas on kylällä äitinsä kanssa asumassa. Mutta 
nää nuoret on vähän niin kuin sisar ja veli, kun ne on tässä olleet ja kasvaneet yhdessä 
kumminkin. 
 
    
*Eija43kfarmamuut:4* RH: Ja tosiaan siitä oli puhelimessa olikin puhetta, että tässä 
tilalla on  semmosta muutosta, että sillon oli vielä maitotuotantoa ? (Puhelin soi, isäntä 
vastaa) -Oli, oli ja vuosi sitten luovuttiin. Että.. Onks se mummu ?  Sano, että soittaa 
uudelleen, ei se oo niin tärkeetä kuitenkaan. Sano, että mä soitan sille sitten. 
 
   
*Eija43kfarmamuut:5* RH: No alotetaan nyt vaikka tosta sun työstäs eli minkälaisessa ? 
-Mä olen apteekkityössä elikkä mä olen  valmistunut -73 farmanomiksi ja siitä ihan 
käynyt työssä  säännöllisesti, jatkuvasti, että oikeestaan mulla ei oo semmosia töistä 
poissaoloja ollut näinä vuosina, kun joku pieni äitiysloma siellä välillä. Että tuota mä olen 
nyt ollut tässä  kakskymmentä..montakos tässä nyt tulee kakskymmentäviis vuotta tai 
oikeestaan kakskymmentäseitsemän, koska mä menin kuustoistavuotiaana apteekkiin 
ja siitä sitten lähin. 
 
    
*Eija43kfarmamuut:6* RH: Ja silloin asuit ? - [Eteläsuomalaisessa kaupungissa]. RH: 
Ihan kaupungissa ? -Juu. Elikkä mä olen syntyisin ihan [pohjois-Suomesta, missä] kävin 
keskikoulun eli mä olen ollut, minun perheeni siis kotiväki on ollut tämmönen eli isän 
mukana mentiin, isä yleni sanotaan juoksupojasta johtajaksi eli hän oli [firmassa] sitten 



 

 

[eteläsuomalaisessa kaupungissa] jo kotimaanmyyntiosaston päällikkönä, että. Ja 
maaseutu on sillain tuttu, että mummulat oli maaseudulla, että oltiin lehmien kanssa 
tekemisissä ja kaiken aikaa sekä maalla että kaupungissa, että mä olen  ollut vähän 
tämmönen kiertolainen, että oon siirtynyt paikasta toiseen ja sitten vuonna -80 muutin 
[toiseen kaupunkiin], kun vanhemmat asui sillon [siellä], kun mulle tuli avioero. Asuin 
[siellä] sitten siksi kunnes tapasin [Timon] eli  -86. [Kylän] apteekkiin muutin silloin töihin 
ja niin [Timon] tapasin silloin. Sitten kohta lyötiin hynttyyt yhteen ja mentiin naimisiin ja 
ruvettiin tätä arkipävää, se oli mulle iso muutos, mutta hyvin mä sopeuduin, todella 
hyvin ja oisin jäänyt kokopäiväsestikin tähän navettatyöhön, se ois soveltunut mulle ihan 
täysin, mutta se oli meillä sen verran pientä kumminkin, ettei siitä riittänyt minulle niin 
kuin leipä enää. Se oli ihan ,että yhdellä oli tekemistä. Niin paljon osallistuin kuin 
mahdollista, että kun tulin töistä, niin osallistuin muihin hommiin ja. 
 
    
*Eija43kfarmamuut:7* RH: Sä olit ihan kokopäivätyössä ? -Kokopäivätyössä joo, kyllä, 
että siihen sitten lisäks maatalon emännän työt, että mitä siihen nyt sitten liittyy kaikki 
mahdollinen. 
 
           
*Eija43kfarmamuut:8* RH: Kuinka opit sitten ? -Hyvin hyvin. RH:Siitä vaan ? -Kyllä, 
mulla on niin kuin semmonen luontanen kyky oppia, että se piti opetella traktorin ajot ja 
lehmänlypsyt ja lannanluonnit, että siinä ne meni kaikki. Mun mielestä hirveen hyvin 
sopeuduin, että ainoo, mikä teki rajoitteensa oli aika ja voimavarat sitten loppuu välillä, 
että eihän sitä millään niin kun jaksa kahta työtä päällekkäin jatkuvasti tehdä. Mutta 
[Timolle] se oli pääasiallinen työ, että sitten katottiin sen mukaan, mutta tuota ja kaikki 
olin aina tykännyt ite tehdä, että leivoinkin ja laitoin kaikkee niin kuin kuuluukin ihan  
perinteiseen maalaiselämään, että mulle se oli vaan, että mä tykkäsin.  Että se oli 
jotenkin, jos mä  jälkeenpäin sanoisin siitä luopumisesta niin meille se oli miellyttävä 
ikävä asia. Voi sanoo näin, että se oli  kahta: Että se oli ikävää, että siitä luovuttiin, 
mutta se oli kuitenkin työllisyyden ja kaiken tään kivireen perässävetämisen, mitä se 
viime vuosinä oli, niin se oli helpottavaa. Että sillai. 
 
    
*Eija43kfarmamuut:9* RH:  Kuinka sitten löysikö miehesi työtä sitten heti ? -Löysi heti 
joo, että meillä oli se vaihdos siinä sillai, että pikku hiljaa pantiin sitä karjaa pois ja tuota 
peltoja myytiin, että saatiin velkoja pois , niin kun sanotaan, että kevyempi olo. [Timo] 
lähti sitten vaan, kun hän totesi, ettei korvauksiakaan saa, koska mä olin päivätyössä, 
niin hän ei olis saanut mitään. Että minun palkalla olis pitänyt riittää niin se otti liian 
paljon kunnialle niin hän sano, että se työ löydetään vaikka mistä, tekevä mies kun on. 
Ja hän meni tuonne tuommoseen vartijatoimistoon kysymään töitä ja samalla viikolle 
töihin ja kurssille Porvooseen viikoks, pikakurssina tehtiin tämmönen kurssi heille ja siitä 
lähtien hän on ollut siellä töissä. Tänä päivänä on kylläkin pelkkää yötyötä, että se on 
sillai meille niin kun uus aika, että , kun mä oon kotona, niin hän on poissa ja se mua 
ensin niin kun vistotti suoraan sanoen, että nää yöt olla yksin, mutta tässä pikku hiljaa 
siihenkin tottuu. Kyllä mulla alussa oli kaikki valot päällä ja hyvä, ettei ollut televisiokin 
möykkäämässä, että tunsi, että on jotain elämää, mutta tota... 



 

 

 
 




