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Yhdysvaltalainen sosiologian
emeritusprofessori Edward H.
Thompson Jr. tunnetaan mies
ten ikääntymiseen liittyvien
teemojen tutkijana. Teos Men,
Masculinities, and Aging. The
Gendered Lives of Older Men
kokoaa yhteen Thompsonin
elämäntyötä ja keskustelee
neljän vuosikymmenen aikana
tehdyn miesten ikääntymistä
käsittelevän sosiaaligeronto
logisen ja iän sosiologisen tut
kimuksen kanssa.
Teoksen lähtökohta on su
kupuolta ja ikääntymistä tut
kivalle tuttu. Gerontologiassa
ei olla oltu erityisen kiinnostu
neita sukupuolesta, ja silloin
kin, kun sukupuolta on tutkit
tu, tutkimuksen kohteena ovat
pääasiassa olleet naiset. Myös
kään kriittisen miestutkimuk
sen tai sukupuolentutkimuk
sen puolella ei olla oltu kiin
nostuneita ikääntymisestä.
Mieheyden, maskuliinisuuk
sien ja ikääntymisen suhteet

ovat siis jääneet tutkimuksel
liseen paitsioon kummallakin
aiheen kannalta keskeisellä
tiet eenalalla. Tästä syystä
Thompsonin teos on erityisen
merkittävä sen kootessa sa
moihin kansiin tutkimusken
tän vähäistä tutkimusta.
Thompsonilla on teokses
saan kuitenkin myös teoreet
tisempi tavoite. Hän haluaa
tuottaa uutta teoreettista ke
hystä, joka kurottuisi ohi ja
yli siitä perinteisestä ajatuk
sesta, että länsimaisissa yh
teiskunnissa miehenä olemi
nen edellyttää moitteetonta
suorituskykyä. Normatiivinen
mieskeho on nuori, vahva ja
jäntevä, maksimissaan kes
ki-ikäinen, mutta ei missään
tapauksessa vanha. Gabriela
Spector-Mersel on nimennyt
tällaista maskuliinisuuskäsi
tystä vuonna 2006 Journal of
Gender Studies -lehdessä jul
kaistussa artikkelissaan ikään
tymättömäksi (never-aging
masculinities). Koska kuiten
kin väistämättä vanhenemme,
ikääntymättömyydelle raken
tuvat mieheyden kulttuuriset
mallit eivät tarjoa vanhoille
miehille tietoa siitä, miten olla
vanha ja mies. Thompson to
teaakin, että miehet törmää
vät vanhetessaan rapistuvan
toimintakyvyn, heikkenevän
terveyden ja mieheyden kult
tuuristen mallien ristiriitaan:
vanhetessa ei voi olla samalla

tavalla mies kuin ennen. Siksi
vanhenevan miehen itseym
märryksen keskiössä näyttäi
sikin olevan sen opettelemi
nen, millaista on olla vanha
mies.
Thompsonin teoksen ta
voite on siis kahtalainen. Yh
täältä hän pyrkii tuomaan esiin
sekä omiin että muiden empii
risiin tutkimuksiin pohjaten
sitä, millaista on vanhenevien
miesten arki, itseymmärrys ja
vanhenemiseen liittyvät koke
mukset. Toisaalta hän pyrkii teoreettisesti hahmottele
maan sitä, millaisin muunlai
sin tavoin voisimme ymmärtää
ikääntyneitä miehiä kuin ver
taamalla heidän toimintaansa, arvostuksiaan ja itseymmärrystään ikääntymättömän maskuliinisuuden malliin, ts. hege
moniseen maskuliinisuuteen.
Itse asiassa Thompson väittää,
että muunlaisten ymmärtämi
sen tapojen etsiminen on kes
keistä, sillä vain hyvin harvo
jen miesten kokemukset van
henevana miehenä elämisestä
tulevat ymmärretyiksi hege
monista maskuliinisuutta vas
ten.
Teos jakautuu kolmeen
osaan. Ensimmäisessä osassa
käydään läpi tutkimustradi
tioita, joiden puitteissa mies
ten ikääntymistä on tutkittu
ja avataan sitä, miten käsillä
oleva teos näihin traditioihin
suhteutuu. Thompson koros
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taa oman näkemyksensä kyt
keytymistä traditioon, joka
ottaa huomioon maskuliini
suuksien moninaisuuden ja
arkisten sosiaalisten ympäris
töjen merkityksen maskuliini
suuksien muotoutumiselle.
Teoreettista kehystään kehi
tellessään Thompson allevii
vaa toistuvasti tarvetta ottaa
nykyistä enemmän huomioon
tutkimuksen maantieteellinen
paikantaminen. Vaikka esi
merkiksi yhteiskunnalliset
hierarkkiset ikäjärjestykset
muistuttavat länsimaissa toi
siaan, ne saavat sekä eri yh
teiskunnissa että yhteiskun
tien sisällä erilaisissa sosiaa
lisissa ympyröissä toisistaan
eroavia muotoja ja merkityk
siä. Maantieteelliset paikat ja
niihin kytkeytyvät kulttuuri
set koodit määrittävät keskei
sesti sitä, miten miehet elävät,
millaiset mieheyteen liittyvät
kysymykset nousevat akuu
teiksi ja miten kohtalokkaaksi
tai vapauttavaksi vanhenemi
nen miesten elämässä määrit
tyy. Thompson peräänkuulut
taa siis kulttuuristen lainalai
suuksien tarkempaa huomioi
mista tutkittaessa miesten
ikääntymistä.
Ensimmäisessä o sassa
esitellään myös ranskalaisen
klassikkososiologin Pierre
Bourdieun teoriaa kentistä ja
habituksesta, jotka Thomp
son ottaa uuden teoreettisen
kehyksensä pohjaksi. Bour
dieulle jokapäiväinen elämä
on erilaisilla sosiaalisilla ken
tillä, kuten työpaikalla, toimi
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mista. Kentillä on omat (su
kupuolittuneet) sääntönsä,
joiden mukaan ihmisten tu
lee toimia omaamiensa pää
omien avulla. Ajan myötä eri
laisilla kentillä toimimisesta
muotoutuu yksilölle totun
naisia tapoja toimia. Tällaista
totunnaisuutta Bourdieu kut
suu habitukseksi. Habitus on
ennen muuta elämän aikana
kerrostuvia ruumiillisia käy
täntöjä. Ikääntyminen vaikut
taa sekä kenttiin, joilla toimi
taan (esim. eläköityminen),
että ruumiillisiin käytäntöi
hin (esim. rollaattorin käyt
töön ottaminen).
Thompsonin mukaan
bourdieulainen lähestymis
tapa voi tarjota uudenlaisia
mahdollisuuksia tarkastella
ikääntymisen ja mieheyden
suhteita, koska teoria ottaa
huomioon ruumiillisuuden
nimenomaan arkisena asia
na. Esimerkiksi ikääntymistä
ja ruumiiseen kohdistettavaa
hallintaa tutkittaessa tarkas
tellaan usein pukeutumiseen,
liikuntatottumuksiin, anti-
ageingiin ja ruokavalioon liit
tyviä asioita, ei niitä arjen pie
niä tekoja, joissa esimerkiksi
kartetaan nojaamasta ostos
kärryyn tai valitaan portaat
hissin sijaan, jotta vältettäi
siin muiden silmissä tulemas
ta kategorisoiduksi v anhana.
Tällaisten tavanomaisten ruu
mistyön (body work) muoto
jen kautta voidaan hahmot
taa sitä, miten vanheneminen
edellyttää totunnaisten toi
mintatapojen, siis habituksen,

muokkaamista ja mitä se tar
koittaa nimenomaan miehenä
elämisen näkökulmasta.
Teoksen kaksi jälkimmäis
tä osaa ovat empiirisempiä ja
temaattisempia. Toisessa osassa tarkastellaan ikääntymiseen
ja miesten terveyteen liittyviä
kysymyksiä. Thompson kertoo
teeman valikoituneen käsitte
lyyn, koska terveys on arjessa
keskeinen osa-alue, jonka suhteen ikääntymiseen liittyviä
neuvotteluja käydään ja jossa
erityisesti miehet käsittelevät
sukupuolittunutta toimijuut
taan ja ikääntyvää maskuliinisuuttaan.Tämä johtuu Thompsonin mukaan ensinnäkin sii
tä, että ikääntymisen myötä
miehet joutuvat uudella ta
valla kasvokkain terveyskysy
mysten kanssa. Länsimaiset
mieheyden mallit eivät ole tu
keneet terveydestä huolehti
mista, koska terveys on miel
letty naisten elämänalueeksi.
Toiseksi ikääntyessä useat
miehet kohtaavat sukupuoli-
identiteetin kannalta uhkaa
vana pidetyn sairauden: etu
rauhassyövän, miesten rinta
syövän tai Parkinsonin taudin.
Nämä sairaudet eivät Thomp
sonin mukaan ole vain sairauksia, vaan ontologisia hyökkäyksiä (ontological assaults) ja
miehenä elämisen ehtoja ra
pauttavia (life ruiners) ruu
miillisia tiloja.
Osassa tehdään 
katsaus
myös ikääntyvien miesten seksuaalisuutta ja seksuaaliter
veyttä koskeviin teemoihin.
Thompson tuo esiin sen tosi
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asian, että parin viime vuosi
kymmenen aikana ikäänty
neiden miesten seksuaalisuut
ta, erityisesti erektiota, on alettu vahvasti kulttuurisesti säännellä. Heikentyvä erektio on
vanhenemisprosessiin liittyvä
asia, mutta onnistuneen van
henemisen diskursseissa hei
kentyvä erektio on määritel
ty ongelmaksi. Aktiivinen,
onnistunut ja terve vanhene
minen edellyttää siis mieheltä
heikkenevän erektion määrit
telyä ongelmaksi ja lääketie
teellisen intervention hyväk
symistä seksuaaliterveyden
osana. Thompsonin keskeinen
argumentti on, että medikali
soimalla normaaliin vanhene
misprosessiin liittyvä erek
tion heikkeneminen pidetään
miehet kiinni ikääntymättö
män maskuliinisuuden (never-aging masculinities) maa
ilmassa eikä tehdä heille mah
dolliseksi määritellä seksuaa
lisuuttaan muulla kuin penis
keskeisellä ja yhdyntään pyr
kivällä tavalla.
Teoksen kolmannessa osassa käsitellään sosiaalisia suh
teita. Aivan viime vuosiin asti
vanhojen miesten sosiaalisen
elämän tarkastelua on hallin
nut eläkkeelle siirtyminen.
Tämä pohjaa perinteiseen kä
sitykseen naisten ja miesten
elämänalueiden eriytymisestä
ja sukupuolirooleista. Työ
elämää on pidetty miehisen
identiteetin merkittävimpänä
kenttänä ja sosiaalisten suh
teiden paikkana. Siksi eläk
keelle siirtymisen on ajateltu

merkittävällä tavalla vaikutta
van juuri miesten sosiaalisiin
suhteisiin.
Thompson tarkastelee
ikääntyvien miesten sosiaali
sia suhteita kuitenkin laajem
masta perspektiivistä. Hän
ottaa käsittelyyn niin tavan
omaisista elämänkulkuun liit
tyvistä tapahtumista (kuten
puolison kuolema) kuin odot
tamattomista tilanteista (ku
ten puolison omaishoitajak
si joutuminen tai ero pitkäs
tä parisuhteesta) johtuvat so
siaalisten suhteiden muutok
set. Omat alalukunsa saavat
pitkässä parisuhteessa eläneet
miehet, ikisinkut, eronneet,
lesket sekä uuden intiimin
suhteen myöhemmällä iällä
solmineet miehet. Thompson
tarkastelee näitä sosiaalisen
saattueen (social convoy) nä
kökulmasta eli millaista tukea
kyseiset sosiaaliset suhteet
tarjoavat ikääntyvänä miehe
nä elämiselle. Thompson kui
tenkin korostaa, että parisuh
destatus on vain yksi ikkuna
ikääntyvien miesten sosiaali
siin maailmoihin, mutta mer
kittävä siksi, että parisuhdes
tatuksen on todettu keskeisel
lä tavalla vaikuttavan ikäänty
vien miesten elämänlaatuun.
Kolmannessa osassa
Thompson palaa myös kysy
mykseen ikääntyvien miesten
seksuaalisuudesta ja tarkas
telee sitä nimenomaan (pari)
suhteisiin liittyvänä asiana.
Hän lähtee provokatiivises
ta väittämästä, jonka mukaan
seksuaalisuudessa ei ole mi
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tään luonnollista. Seksuaali
suus on sukupolviin ja luok
kaan sidoksissa olevaa, opit
tua ja performoitua, moraa
lisissa diskursseissa tuotettua
ja seksuaalisen suuntautumi
sen mukaan eri tavoin elettyä.
Näin ollen seksuaalisuuskin
on osa arjessa tehtyä ja toistet
tua habitusta ja intiimiys pi
kemminkin käytäntöjä ja te
kemistä kuin asiantila. Ikääntyvien miesten seksuaalisuus
on siis paljon muuta kuin kehon kyky tuottaa erektio.
Thompson päätyykin totea
maan, että jos päästäisimme
irti ajatuksesta, että miesten
seksuaalisuus ja seksikäytän
nöt kiertyvät erektion ympä
rille, näkisimme sen moninai
suuden, jolla ikääntyvät mie
het seksuaalisuuttaan määrit
tävät nimenomaan osana pa
risuhdetta, jossa he elävät, oli
tuon parisuhteen muoto sitten
millainen tahansa.
Thompson laajentaa suh
teisuuden tarkasteluaan myös
tutkimuksellisesti vähemmän
huomiota saaneisiin käytän
töihin: isoisyyteen ja puoliso
hoivaan, ja kysyy, miten nämä
perinteiset sukupuolirajat ylit
tävät käytännöt muokkaavat
ikääntyvää maskuliinisuutta.
Omaksi luvukseen nostetaan
myös leskeytyminen ja sen
mukanaan tuoman uuden elä
mäntilanteen vaatimat muutokset sukupuolittuneelle ha
bitukselle. Kolmannen osan
päättää katsaus neljänteen
ikään ja huolen esittäminen
siitä, että niin tutkimuksessa
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kuin arjen käytännöissä nel
jättä ikää elävät näyttävät menettävän sukupuolensa ja muut
muissa elämänvaiheissa toimi
juutta ja itseymmärrystä kes
keisesti määrittäneet tekijät
(kuten luokkatausta). Ihmiset
itse kuitenkin elävät sukupuo
littunutta elämäänsä loppuun
asti ja tämän tunnustaminen
on mm. resilienssin kannalta
keskeinen tekijä.
Thompsonin teoksen läpi
leikkaavana argumenttina on,
että tapamme lähestyä ikään
tyviä miehiä, niin tutkimuk
sellisesti kuin arkielämässä, on
ollut liian kapea. Valtaosassa
ikääntyviä miehiä käsittele
vässä tutkimuksessa on läh
tökohtana pidetty iättömän
maskuliinisuuden mallia (ne-
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ver-aging masculinities), johon
tutkittavien miesten tarinoita,
tulkintoja ja ajatuksia on ver
rattu. Tällainen vahvan teoria
johtoinen ja nimenomaan yh
teen dominoivaan teoriaan
kiinnittyvä lähestymistapa
jättää paljon ulkopuolelleen.
Thompsonin mukaan tutki
joiden tulisi enemmän kuunnella miehiä, ei käyttää heidän
sanomisiaan vain ennalta ase
tettujen hypoteesien todenta
jina tai kumoajina.
Thompsonin teos on huo
lellisesti koostettu katsaus miehiin, maskuliinisuuksiin ja

ikääntymiseen liittyvästä tut
kimuksesta ja tutkimuskentän
teoreettisista kipupisteistä.
Teos tarjoaa myös näköalapai
kan sosiaaligerontologisen ja

iän sosiologisen tiedon muo
dostuksen perusteisiin. Täs
tä syystä teoksen toivoisikin
löytävän tiensä sosiaaligeron
tologian ja sukupuolentutki
muksen yliopistollisiin ope
tussuunnitelmiin. Sukupuo
len ja ikääntymisen kentäl
lä toimiville tutkijoille teoksen ehdoton anti on sen pyrki
mys ravistella tutkijoita ajatte
lemaan sitä teoreettista kehys
tä, jolla tutkimaansa ilmiötä
lähestyy ja erityisesti empii
risessä tutkimuksessa tutki
mukseen osallistuvia kuun
telee.
Hanna Ojala
KT, dos., yliopistotutkija

