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Kaksosten ympärille on luotu eri kulttuureissa mitä kummallisimpia ja 
mystisimpiä mielikuvia; tavallisimmin puhutaan samankaltaisuudesta, 
sielunkumppanuudesta ja telepatiasta. Halusin selvittää kaksosiin 
liitettyjen seikkojen todenperäisyyttä ja yleisyyttä tutustumalla ja 
kohtaamalla henkilökohtaisesti identtisiä kaksosia. Työni ei varsinaisesti 
pureudu mihinkään tieteelliseen näkökulmaan. Sen sijaan pyrin 
dokumentaaristen henkilökuvien avulla tuomaan esiin aitoja tunteita sekä 
identtisiin kaksosiin liitettyjä mielikuvia ja käsityksistä. Lisäksi selvitän 
myös tekoprosessiani sekä ratkaisuja ja valintoja, jotka vaikuttavat 
valokuvateokseni, Ikuinen Side, taustalla. 

Ikuinen Side- kirja kertoo kaksosena olemisesta. Se sisältää hetkiä, 
tunnelmia, ajatuksia ja tunteita tapaamieni 24 kaksosparin elämästä, joita 
olen valokuvannut ja haastatellut vuoden 2006 aikana. Kirjan tarkoitus 
on antaa katsojalle mahdollisuus kurkistaa tapaamieni henkilöiden 
maailmaan ja näyttää, miten jokainen kokee kaksosuutensa omalla 
tavallaan.
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There are many attributes that are commonly associated with twins in
different cultures; they are considered being identical and soul mates
and often having telepathic powers. I wanted to dig deeper into these 
preconceptions and find out how true and common they are in real
life by meeting and getting to know identical twins. My work is not 
particularly based on any scientific perspective, I mostly want to bring
out real emotions and through them process the images that are attached 
to twins. In addition, I will clarify my working process and the choices 
I have made in portraying my photographic novel, the Eternal bond.

The book, Eternal bond, tells us about the world of twins. It contains
moments, feelings, thoughts and emotions from the lives of the 24 pairs 
of twins who I photographed and interviewed during the year 2006. The
purpose of this book is to give the reader a chance to peak into the world 
of these twins and to show how everyone of them has their own view on 
how it’s like to be a twin. 
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JOHDANTO

Olen aina ollut kiinnostunut ihmissuhteista, tunteista ja persoonan kehittymisestä. Kun 
oli ajankohtaista alkaa tarkastella mahdollista lopputyöni aihetta, halusin tehdä jotain, 
joka veisi minut mukanaan ja jaksaisi kiinnostaa myös syvempään tarkasteluun. Olen 
aina ollut henkilö, joka haluaa tehdä mieluiten yhtä asiaa kerrallaan, jotta voin paneutua 
siihen täysillä ja sen jälkeen siirtää sivuun. Nyt edessä oli kuitenkin työ, joka vaatisi 
pitkäjännitteisyyttä jo siksi, että ajallinen jakso työn tekemiseen olisi pitkä. Tarvitsin 
aiheen, joka innostaisi tekemään ja tutkimaan aina vaan syvemmälle. Aiheen valitseminen 
ei kuitenkaan vaatinut ponnisteluja, vaan pari ideaa syntyi mieleeni heti. Lopulta päädyin 
tarkastelemaan identtistä kaksosuutta. Aiheessa minua kiinnosti ennen kaikkea kaksosten 
keskinäinen suhde sekä se, miten he kokevat kaksosena olemisen. 
Kaksosuuten liitetään usein sielunkumppanuus, telepatia ja syvä yhteys, mutta 
kokevatko kyseiset henkilöt sitä oikeasti vai onko se vain syntynyt ihmisten tarpeesta 
luoda yleistyksiä ja tarttua (vaikkei se olisikaan lopulta kovin yleistä) juuri kaikkein 
mielenkiintoisimpaan aiheeseen ja kokemukseen. Tahdoin myös selvittää ovatko kaksoset 
oikeasti niin samanlaisia kuin monesti kuvataan ja mitä he itse ajattelevat siitä, että heidät 
samaistetaan tai että heitä jatkuvasti vertaillaan.



MINÄ JA KAKSOSET

Aloitin urakkani keväällä 2006. Mietin sopivaa tapaa, jolla yrittäisin tavoittaa 
projektistani kiinnostuneita henkilöitä. Laadin ilmoituksen, jossa kerroin lopputyöstäni 
ja pyrkimyksestäni löytää kuvattavaksi identtisiä kaksosia. Ilmoituksen välitin eteenpäin 
sähköpostitse kaikille tutuille pyytäen heitä jatkamaan viestini levitystä. Lisäksi 
ilmoitukseni julkaistiin Monikkoperheet ry:n sivuilla ja parissa Päijät-Hämeen alueella 
ilmestyneessä ilmaisjakeluviikkolehdessä. Yllätyin kiinnostuksen paljoudesta ja hetkessä 
minulla oli koossa tarvitsemani 24 kaksosparia. Alkuperäinen ajatukseni oli koota 
20–30 parin joukko, joihin lähtisin tutustumaan, joten yhteydenottojen loppuminen 24 
kaksosparin jälkeen päätti myös uudet ilmoitussuunnitelmani. Olin tyytyväinen myös 
projektiini osallistuvien monipuolisuuteen; henkilöiden ikäjakauma oli vuodenikäisestä 
aina 68-vuotiaisiin. He asuivat ympäri Suomea ja heissä oli sopivasti naisia ja miehiä. 

Ennen kuvausten aloittamista olin yhteydessä henkilöihin sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä. Osa heistä kysyi, halusinko kenties nähdä heidät tai kuvauspaikan 
etukäteen(tapaaminen/valokuva). En kuitenkaan halunnut. Minulle oli alusta asti 
selvää, etten halunnut luoda heistä mielikuvaa pelkän valokuvan perusteella ennen 
kohtaamistamme. Vaikka mietin toki lähestymistäni ja kuvaustapaani etukäteen, 
en halunnut päättää tai luoda mielessäni valmiita kuvia henkilöistä sen perusteella mitä 
he lähettämässään valokuvassa minulle olisivat mahdollisesti viestineet itsestään. Tällä 
pyrin myös estämään kuvattavien valinnan siinä tapauksessa, että yhteydenottoja olisi 
tullut vieläkin enemmän. Tavallaan oli onni, että kiinnostuneita pareja oli juuri toivomani 
määrä. En olisi halunnut joutua tilanteeseen, jossa joudun tekemään valintaa ja karsimaan 
henkilöitä, joita projektiini haluan. Pohdin, millä perusteella olisin valintani tässä 
tapauksessa tehnyt. Varmastikin arpapelinä, sillä en halunnut valita henkilöitä mukaan 
heidän yhdennäköisyytensä tai minkään muunkaan kaksosuutta korostavan asian takia. 
Tarkoituksenanihan oli juuri selvittää, kuinka yleisiä kaksosuuteen liitetyt asiat oikein 
ovat. Tietenkään aikomukseni ei ollut tehdä mitään tilastotiedettä, vaan kertoa millaisia 
nämä mukaan lähteneet 24 kaksosparia oikein ovat. Työni on toisin sanoen kurkistus 
näiden ihmisten elämään ja ajatuksiin kaksosuudesta yleistämättä niitä kuitenkaan sen 
enempää. 
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Tule sellaisena kuin olet

Kuvasin kaksosia vuoden 2006 kesän ja alku syksyn ajan. Ohjeistin kuvattavia ennen 
kuvauksia vain niin, että he tulisivat paikalle omana itsenään, ilman kaksosuutta tai 
ulkonäköä sen enempää korostaen. Tällä tarkoitin, etteivät he laittaisi meikkiä, hiuksiaan 
tai valitsisi samanlaisia vaatteita, jos eivät niitä luonnostaan muutenkaan käyttäisi. 
Halusin henkilöiden unohtavan minut, kameran ja kuvattavana olon. Tietenkään tämä ei 
ole koskaan täysin mahdollista. Harvoin ihminen pystyy unohtamaan tarkkailun alaisena 
olon ja olemaan täysin luonnollinen oma itsensä. Mutta selventämällä tätä, tarkensin 
kuvattaville myös lopputyöni ideaa ja lähestymistapaani aiheeseen. Tarkoitukseni ei 
nimittäin ollut liioitella tai mässäillä samankaltaisuudella tai kaksosten vahvalla siteellä 
ja yhteydellä sitä korostaen, jos sitä ei heillä luonnostaan ollut. En halunnut kertoa 
tai näyttää mitään mitä ei ollut olemassa. Näin sanoessani tiedän olevani kuitenkin 
vaarallisilla vesillä, sillä kaikella tekemillämme ratkaisuilla on tarkoituksensa ja 
heijastuksensa viestiin jota välitämme. Esimerkiksi päättäessäni miltä kuvan tulisi näyttää 
tai valitessani tietyn valotusajan liitän jo aiheisiini aina omia arvokäsityksiäni. Minulla, 
kuvaajana, on valta valita haluamani hetki tai tilanne tai juuri ”oikea” ilme, joka tukee 
näkemystäni kuvattavasta kohteesta. 

Tapasimme kaksosten kanssa useimmiten heidän kotonaan (jos asuivat erikseen, niin 
jommankumman luona). Vaikka paikka oli jossain tapauksissa vain toisen koti, oli 
ympäristö kuitenkin tuttu ja ”kodikas”. Aloitin aina rennosti juttelemalla antaen aikaa 
tutustumiseen. Sen jälkeen syvensin keskusteluamme henkilökohtaisempiin aiheisiin. 
Keskusteluistamme paljastui jo paljon sisarusten välisestä suhteesta, mutta myös 
seuraamalla heidän eleitään, olemustaan ja keskinäistä suhdettaan opin tutustumaan 
henkilöihin ennen varsinaisten kuvausten aloittamista. Keskustelumme olivat minulle, 
mutta myös heille, tärkeitä. Olin iloinen heidän avoimuudestaan puhua joskus 
vaikeista ja kipeistäkin asioista. Joidenkin henkilöiden kanssa jatkoimme keskustelua 
vielä tapaamisemme jälkeenkin sähköpostitse ja puhelimitse. Haastattelujen pohjalta 
laadin myös lisäkysymyksiä, joihin pyysin heitä lähettämään vastauksia. Pyysin myös 
kaikkia lähettämään minulle kaksosuuteen liittyviä muistelmia. Se saattoi olla mitä 
vaan; ajatuksia, tunteita, tapahtumia. Materiaalia halusin käyttää kuvakirjaani, johon 
tarkoituksenani oli poimia lyhyitä katkelmia, jotka kertoivat tapaamieni henkilöiden 
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ajatuksia kaksosena olemisesta. Kuitenkin suurin syy keskusteluille, haastatteluille ja 
muuhun yhteydenpitoon oli tutustuminen itse henkilöihin paremmin. Lähempään 
tutustumiseen aika oli varsin rajallinen ja mietinkin olenko saanut henkilöistä oikean 
kuvan; ovatko tapaamani ihmiset olleet minulle, tai saati sitten itselleen, rehellisiä. 
Harvoin kukaan haluaa näyttää todellista minäänsä tai huonoja puoliaan täysin 
ventovieraalle. Minulle ei kuitenkaan jää muuta mahdollisuutta kuin luottaa itseeni, 
heihin ja saamaani vaikutelmaan. Tarkoituksenani oli kuitenkin perinteisen henkilökuvan 
lisäksi pystyä tallentamaan kuvaan myös persoonaa ja luonnetta sekä tuoda esiin 
jotain sisarustenvälisestä suhteesta. Osittain se on heidän kertomaansa, osittain omaa 
tulkintaani. Näiden välistä rajaa en tiedosta aina itsekään.

” Ilmassa on erimielisyyksiä siitä kuinka paljon valokuvattavasta kohteesta on tiedettävä, jotta 
siitä saisi hyvän valokuvan. Valokuvaamista on tulkittu kahdella täysin erilaisella tavalla: 
joko selkeänä ja täsmällisenä tietämisenä, tietoisesti harkittuna älyllisenä toimintana tai 
esiälyllisenä, vaistonvaraisena asioiden lähestymistapana. Pohtiessani aiheeseeni tutustumisen 
määrää ja sen riittävyyttä, palasin myös ajassa taaksepäin miettimään aikaisempia tuotoksiani 
valokuvaajana. Parhaimmat muoto- ja henkilökuvani ovat esittäneet henkilöitä, jotka tapasin 
kuvaustilanteessa ensimmäistä kertaa. Ehkä kenties tarkkailin ja aistin uutta herkemmin kun 
takana ei ole ennakkokäsityksiä tai jo muokkaantuneita mielikuvia. Heittäydyin tilanteeseen 
ilman ennalta tarkkaan määriteltyjä suunnitelmia.” 
(Henkilökohtainen päiväkirjamerkintä 20.7.2006)

Olen halunnut kuvata kaksoset miljöössä käyttäen vallitsevaa valoa ja antaen siten heille 
vapauden liikkua ja olla. Vapaudella tässä yhteydessä tarkoitan luonnollisen ympäristön 
edesauttavaa vaikutusta siihen (verrattuna studiokuvaukseen), että henkilöt unohtaisivat 
paremmin kuvattavana olon eivätkä kontrolloisi itseään niin paljon. Tahdoin heidän 
ennemminkin unohtavan kameran ja jopa minut (sen verran kuin se nyt ylipäätään 
on mahdollista), jotta saisin seurattua ja vangittua mahdollisimman aidon ja rehellisen 
hetken tai tunteen. Ympäristö paikantaa henkilöt ja määrittelee siten heidän asemansa 
suhteessa toisiinsa, ympäristöönsä ja minuun. Avarampi miljöö antaa myös minulle 
välimatkaa kuvattaviin, jonka puolestaan toivoin edesauttavan henkilöitä unohtamaan 
poseeraamisen näyttäen sen osan minkä he haluavat tai olettavat minun haluavan. 
Joidenkin kohdalla se onnistui paremmin kuin toisten.
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Vangitut hetket

Todellisuutta on mahdoton luokitella. Todellisuus tiivistyy satunnaisten osien joukoksi, 
joka on loputtomiin kiehtova, mutta kuitenkin äärimmäisen rajoittava tapa käsitellä 
maailmaa. Olen kertonut haluavani kuvata kaksosia aidosti ja rehellisesti. Mitä se 
tarkoittaa? Saavutanko sen valitsemalla itselleni tarkkailijan aseman, joka yrittää vangita 
jotakin vallitsevasta tilanteesta. Eikö juuri vangittu hetki muuta todellisuutta? Siten 
saamme siitä vain pienen palan, joka voi lopulta näyttäytyä aivan eri valossa kuin laajempi 
kuva aiheesta todellisuudessa on. Tai mitä jos en näekään mitään ”vangitsemisen arvoista”. 
Mitä sitten kuvaan, vai jätänkö painamatta laukaisinta? Enkö juuri silloin jätä jotain 
oleellista kertomatta? Tarkoituksenanihan oli alunperin kertoa myös siitä, ettei kaikissa 
kaksossuhteissa ole välttämättä mitään erikoista. Mitä kuvaan jos henkilö ei osaa kertoa 
mitään suhteestaan tai tunteistaan tai viestii olemuksellaan kaksosuuden olevan hänellä 
aivan tavallinen sisaruussuhde, kuin mikä muu tahansa? Tämän kysymyksen äärelle 
jouduinkin palaamaan muutamaan otteeseen kesän aikana. 

” Olen nyt kuvaillut jo aika monta kaksosparia. Olen kuitenkin jotenkin sekaisin kuvieni 
kanssa ja mietin mikä olisi hyvä tapa lähestyä aihetta ja kuvattavia. Kuvavalintojani ja 
kuvaustyyliä ajattelen paljon. Haluan saada hyviä kuvia, mutta silti säilyttää oikean ja aidon 
hengen. Pyörittelen siis edelleen vaihtoehtoja mielessäni ja kyseenalaistan valintojani, vaikka 
olenkin jo suuntani päättänyt. Vieläkö pitäisi kuitenkin vaihtaa..? Pitkän pohdinnan jälkeen 
päädyn kuitenkin aina samaan lopputulokseen, siihen mitä olen koko ajan toteuttanutkin, 
vaikka välillä epäilen saanko tällä tyylillä hienoja kuvia aikaan. En ole käyttänyt salamaa, 
ohjaillut juurikaan kuvattavia, vaan pyrkinyt häivyttämään itseni pois mahdollisimman 
näkymättömäksi, jotta kuvattavat rentoutuisivat ja unohtaisivat läsnäoloni ja etenkin 
kamerani. Tällä pyrin saamaan esiin heidän aitoa suhdettaan ja sen hetkisiä fiiliksiään.
Välillä tunnen onnistuneeni, mutta tulee päiviä jolloin en ole tyytyväinen kuviini. Joistakin 
henkilöistä en vain saa saman lailla otetta.” 
(Henkilökohtainen päiväkirjamerkintä 1.7.2006)
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Huomasin kohtaamieni vaikeiden kuvaustilanteiden liittyvän sellaisten kaksosten 
kuvaamiseen, jotka eivät olleet ajatelleet paljon kaksosuuttaan, eivätkä välttämättä 
tunteneet sen syvempää sidettä ja yhteyttä toisiinsa. Jos heillä ei ollut niin paljon 
sanottavaa minulle, miten minulla olisi kerrottavaa heistä muille? Mietin pitäisikö minun 
alkaa ohjailla henkilöitä, jotta saisin luotua kuviin jonkun tunnelman tai tilanteen. 
Onneksi tajusin, että ohjailu veisi minut vain väärälle tielle ja kadottaisin alkuperäisen 
ideani. En myöskään halunnut lähteä samalle linjalle kuin esimerkiksi Mary Ellen Mark 
(valokuvakirja Twins), joka on asettanut kuvattavansa tismalleen samaan asentoon 
pelkistetyssä studiomiljöössä ja vielä pukenut ja stailannut kaksoset toistensa kopioiksi. 
Eihän se ole aina totuus ja toisaalta juuri se, että otin heidät omina persooninaan, oli 
tapaamilleni henkilöille tärkeää. Kokisin valehtelevani jos esittäisin heistä vain lavastettuja 
kuvia. Mutta lähtökohtani onkin ollut eri kuin edellä mainitulla kuvaajalla eikä 
tuotoksiamme voi sen vuoksi vertailla. 

Kuvaustilanteissa vetäydyin välillä taka-alalle ja välillä juttelin kamerani takaa ja pyysin 
kuvattavia unohtamaan kameran välistämme. Katsoessaan kameraa toivoin heidän 
kohtaavan minut. Taka-alalle vetäytymällä puolestaan halusin säilyttää ja jalostaa 
tarkkailukykyäni. Kirjaani valitut kuvat koostuvatkin pääosin näistä kuvista, joissa 
henkilöt eivät ole niin sanotusti yhteydessä minuun, mutta joukkoon mahtuu myös 
muutama vahva kontaktikuva, jossa voi nähdä kaksosten asennetta ja suhtautumista 
muihin ihmisiin (tässä tapauksessa minuun). Tunsin usein heidän siteensä vahvistuvan 
heidän muistaessaan läsnäoloni. Tuntui kuin he olisivat pitäneet enemmän yhtä ja voin 
kuvitella, siitäkin huolimatta, että kaikkien välit eivät edes olleet erityisen tiiviit, että 
tarvittaessa he liittoutuvat vahvasti yhteen muuta maailmaa vastaan. 
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Valokuvat kirjasta Twins, Mary Ellen Mark.



Tarinat kansiin

Lopputyöni esittelymuoto oli alusta asti melko selvä. Mielestäni kuvani toimivat hyvin 
kirjamuodossa jota suosivat myös tekstit, jotka halusin liittää mukaan kokonaisuuteen. 
Valokuvat toimisivat pelkästään myös isoina näyttelyvedoksina, mutta pidän siitä, että 
kirjassa kaikki on yksissä kansissa. Kirja on arvokas ja säilyvä ja lukija voi aina halutessaan 
palata sen pariin. Jokainen voi myös luoda oman tilan sekä tunnelman jossa haluaa 
teokseen syventyä. 

Taitossa ja ulkoasussa minulle oli tärkeää antaa kuville tilaa kasvaa vahvoiksi. Sen 
vuoksi kuvat ovat pääosassa ja niiden ympärille on jätetty paljon ilmaa. Katsojalle 
jää tilaa hengittää ja keskittyä yhteen hetkeen ja tunnelmaan kerrallaan. Toisin kuin 
Elina Söyri (Gemini) ja Mary Ellen Mark (Twins) omissa kaksosteoksissaan, halusin 
pitäytyä värikuvissa. En halunnut nostaa aihetta tai henkilöitä liikaa jalustalle (niin 
kuin mustavalkoinen kuva saattaa helposti tehdä), vaan tuoda pikemminkin enemmän 
läsnäolevaksi. Värikuva tukee myös osaltaan realismia ja dokumentaarisuutta. 

Tunnen onnistuneeni kuvavalinnoissani ja lopullisen esittelymuodon valitsemisessa. 
Minut vapautti ajatus, ettei minun tarvitse valita sarjaani kuvia jokaisesta kaksosparista. 
Olenkin jättänyt pois muutamien kaksosten kuvat jos tunsin, että he kertovat samaa 
asiaa kuin jonkun toisen kaksosparin kuva. Tarkoitukseni on, ihmisten esittelyn 
sijaan, kertoa mukana olleiden henkilöiden kautta jo moneen kertaan mainitsemiani 
tunteita ja ajatuksia. Jokainen tapaamani kaksospari on kuitenkin mukana lopullisessa 
teoksessa omalla tarinallaan. Suurimman onnistumisen tunnen saavuttaneeni jo 
jokaisen kuvauskerran jälkeen. Tutustuminen näihin kaikkiin henkilöihin ja heidän 
luottamuksensa saavuttaminen oli palkitsevaa. Olen nauttinut tämän työn tekemisestä.
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Valokuva kirjasta Gemini, Elina Söyri.
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KULTTUURIEN LUOMAT MIELIKUVAT

” Lomamatkallamme Israelissa, keskellä ostoskeskuksen vilinää, jouduimme arabimiesjoukon 
saartamaksi ja ranteisiimme tarttuen he raahasivat meidät keskuksessa sijaitsevan 
hallintorakennuksen tiloihin. Mieleemme juolahtivat jo pahimmatkin uhkakuvat siitä mitä 
he aikovat meille tehdä. Sokkeloisten käytävien jälkeen he saivat puoliväkisin kiskottua meidät 
huoneeseen, jonka seinustoilla istui lisää paikallisia miehiä vesipiippua poltellen. Hetken 
hiljaisuuden rikkoivat raikuvat aplodit ja hurraukset, joiden saattelemana pelko ja epäilys 
kaikkosivat, ja lyhyt tapaamisemme päättyi halauksiin. Iäkkäät arabimiehet olivat PLO:n 
(Palestiinan vapausjärjestö) johtomiehiä, joille yhdennäköisyytemme oli ilmeisesti kiehtovaa ja 
mystistä.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Miltei kaikissa kulttuureissa kaksosia pidetään jotenkin erikoisina. Suhtautuminen 
kaksosiin on vaihdellut kulttuurista toiseen. Useissa varhaisissa uskonnoissa kerrotaan 
tarinaa maailman äidistä ja isästä, jotka olivat myös kaksosia, siis sisar ja veli. Länsimaisille 
tunnetuimpia lienevät taivaan jumalattaren Nut’in ja maan jumala Geb’in jälkeläiset, 
egyptiläiset Osiris ja hänen sisarvaimonsa Isis. John Lash (Twins and the Double) 
esittää, että myös ensimmäisten ihmisten, Aatamin ja Eevan, tarina voidaan tulkita 
kaksosmyytiksi, sillä Eevahan syntyi Aatamista eli “geneettinen materiaali” oli sama. 
Maailman luomisen lisäksi pelkästään eurooppalaisessa kansanperinteessä esiintyy 
Lashin mukaan 770 variaatiota “kahden veljeksen” tarinasta, johon liittyy usein 
kilpailuasetelma Kain ja Abelin tapaan. Raamatun Ensimmäisen Mooseksen kirjan 
mukaan Abel oli Aatamin ja Eevan toinen poika, jonka hänen veljensä Kain tappoi 
kateudesta. Myös Antiikin Rooman mytologia vilisee kaksospareja, alkaen Rooman 
perustajista Romuluksesta ja Remuksesta, jatkuen Castoriin ja Polluxiin (joiden mukaan 
on myös nimetty Kaksosten tähtikuvion tähdet) sekä Helenaan ja Klytaimnestraan. 
Erottamattomilla kaksosilla, Castorilla ja Pollyxella, oli sama äiti (Leda) mutta eri isä 
(Tyndaros ja Zeus). Zeus vietteli Ledan, minkä seurauksena Ledalle syntyivät Pollux ja 
Helena. Samana iltana Leda tuli raskaaksi myös Tyndaroksesta; tästä syntyivät Castor 
ja Klytaimnestra. Lash tekee myyttien perusteella yhdenlaisen tiivistyksen kaksosista. 
Kaksoset eivät ole jyrkästi ajatellen vastakohtia, eivätkä he siten voi koskaan yhdessä 
muodostaa harmonista yhtenäisyyttä. Kaksoset ovat yhtä aikaa pari sekä kaksi erillistä, 
nimettyä yksilöä, mutta eivät koskaan kaksi tasaveroista ihmistä. Kaksonen tarvitsee aina 
toisen rinnalleen.



Kaksoisolennon idea on sekin kulttuurisesti vanha ilmiö. Usein kahdentumiseen 
liittyy pelko siitä, että kaksoisolento on jollain tapaa vahvempi kuin alkuperäinen 
ja lopulta korvaa originaalin. Kaksosraskaudet eivät olleetkaan entisaikaan monilla 
alueilla toivottuja. Esimerkiksi kiehtova Ihmismieli kirja kertoo, miten afrikkalaisen 
joruba-heimon piirissä kaksosten uskottiin olevan jumalan kaltaisia henkiä, jotka olivat 
palanneet takaisin elävien maailmaan. Brittiläisessä Kolumbiassa asuvat tsimshi-intiaanit 
taas uskoivat kaksosten olevan lohia, jotka olivat maagisella tavalla muuttuneet lapsiksi. 
Tansanian kagurut puolestaan uskoivat, että kaksosilla oli vaarallisia voimia ja tämän 
vuoksi heidät surmattiin vastasyntyneinä. Erilaisten kulttuurillisten uskomusten lisäksi 
toisen kaksosen surmaamisen syy heti syntymän jälkeen saattoi olla myös puhtaasti keino 
varmistaa, että edes toinen lapsista selviää elossa.

Myös suomalaisilla oli monia uskomuksia siitä, miten kaksosraskaus sai alkunsa. Vienan 
Karjalassa uskottiin esimerkiksi, että kaksosraskaus seurasi siitä, kun nainen oli sattunut 
syömään viljaa kaksittain korressa kasvaneista tähkistä; ilkeyksissään joku oli voinut 
syöttää tällaisia tähkiä vihamiehelleen. Samaten uskottiin, että nainen saa kaksoset, jos 
hän nukkuu yhdynnän jälkeen selällään tai jos molemmat, nainen sekä mies, ovat olleet 
pitkään selibaatissa. 

Seikka, joka tulee usein kaksosten kohdalla esille, on kysymys seksuaalisuudesta 
ja romanttisesta rakkaudesta, jotka ovat maallisempia versioita ylevistä 
maailmanluomismyyteistä. Platonin Pidoissa esiintyy tunnettu tarina siitä, miten 
kateelliset jumalat halkaisivat onnelliset ihmiset kahtia ja kuinka siitä lähtien ihmiset ovat 
harhailleet ympäri maailmaa etsien kadonnutta puoliskoaan. Ihminen etsii täydellistä 
vastinpariaan, mutta samalla myös omaa itseään. Löytymiseen tai löytymisen luuloon 
liittyykin tunne minuuden eheydestä ja kokonaisuudesta.

Ehkä suurin osa identtisten kaksosten viehättävyydestä ja outoudesta liittyy kuitenkin 
heidän samannäköisyyteensä. Koska ensivaikutelmamme toisista ihmisistä on usein 
visuaalinen, on hämmentävää nähdä kaksi samanlaista.

” Meillä molemmilla oli samanlaiset autot. Minun oli keltaisella ruutukatolla ja siskollani 
punaisella. Ajellessamme perätysten eräs mies jäi tuijottamaan meitä omasta autostaan. 
Muutaman sekunnin kuluttua havahduimme rysäykseen. Miehen katse oli niin lukkiutunut 
meihin, että hän oli huomaamattaan ajanut toisen auton perään. Kyllä tuli kiire lähteä siitä 
tilanteesta pois, vaikkei se meidän syy ollutkaan.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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KUKA MINÄ OLEN

Ihmistä tarkastellaan yleensä nimenomaan yksilönä, joka on aktiivinen toimija ja joka 
valinnoillaan muokkaa oman kohtalonsa. Kaksosia tavatessani kuitenkin huomasin, 
kuinka yleistä oli heidän kohdallaan liittää yksilöön kaksi persoonaa. Aivan kuin 
kaksoset muodostaisivat kokonaisuuden vasta ollessaan yhdessä tai heidät koettaisiin 
niin samanlaisina, ettei erillistä mielikuvaa tarvitsisi muodostaa ollenkaan. Henkilön 
identiteetti on yksilön kokemus omasta itsestään, minuudesta suhteessa muihin. Se 
koostuu kaikista niistä asioista, jotka erottavat hänet muista. Ihmisen identiteetti 
muokkaantuu, mutta siinä ajatellaan olevan tiettyjä perusominaisuuksia. Minäkäsitys 
on tärkeä identiteetin kannalta, sillä ihmisen persoonallisuus muodostuu aina suhteessa 
muihin. Varsinkin lapsi, jolle ei ole vielä muodostunut selkeää ja kokonaista kuvaa 
omasta persoonastaan, näkee tai kuvittelee itsensä heijastettuna ikään kuin peilissä, jonka 
toisten katseet muodostavat. Lapsi oppii ajattelemaan itsensä erilliseksi ja ainutlaatuiseksi 
”minäksi” tunnistamalla erillisyytensä ”eronsa” toisista. Identiteetti on siis jotain, mikä 
muotoutuu aikaa myöten tiedostamattomissa prosesseissa. Se pysyy aina epätäydellisenä ja 
on muutoksessa kaiken aikaa. 
Vaikka yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta korostetaan ja ihannoidaan, on ihmisillä 
kuitenkin halu ja jonkinlainen tarve yleistää ja luoda stereotypioita. Usein kaksosten 
erilaiset piirteet sulautetaan yhteen ja tiivistetään yhdeksi kuvaksi. Näistä piirteistä tulee 
tunnusmerkkejä, joista henkilöt tunnetaan. Ne määrittävät henkilöiden olemista ja 
olemusta. Olemme jokainen omanlaisemme, mutta monesti muut tahtovat laittaa meitä 
muotteihin tai ryhmiin jotta heidän olisi helpompi käsitellä asioita. Stereotyyppi voidaan 
myös halkaista kahteen toisilleen vastakkaiseen puoleen, hyviin ja huonoihin puoliin, 
mikä puolestaan saa aikaan ihmisten vertailun.

” Meitä sanottiin kakkosiksi, tuplavahingoksi, Eevaullaksi, Ullaeevaksi, Iitaksi ja Hilmaksi. 
Ikään kuin olisimme olleet yksi ja sama persoona. Vanhempammekaan eivät erottaneet 
meitä.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Kohti itsenäistymistä

Oma kohtaamiseni projektiini osallistuneiden kaksosten kanssa oli mielenkiintoinen 
juuri identiteetin ja oman ”roolin” kannalta. Jokaisen parin kohdalla suhtauduin 
henkilöihin erillisinä yksilöinä ja jokaisesta henkilöstä muodostui heti itsenäinen ja 
ainutlaatuinen mielikuva. Niin ulkoisesti kuin sisäisestikin koin kaikki varsin erilaisina. 
Samoja piirteitä, eleitä ja ominaisuuksiakin toki löytyi, aivan kuin kenessä tahansa muussa 
sisaruksessa, ystävässä tai läheiseksi koetussa henkilössä. Sen vuoksi yllätyinkin kuinka 
paljon monet olivat kuitenkin joutuneet kokemaan samaistamista lähipiiristään; jopa 
omilta vanhemmiltaan. Moni ei kuitenkaan ollut osannut kyseenalaistaa asiaa ennen 
kuin elämä erotti kaksossisaruksesta hiukan kauemmas esimerkiksi opiskelujen myötä. 
Vasta silloin moni kertoi ajautuneensa kriisiin ja havahtuneensa siihen, kuinka kiinni 
he lopulta olivatkaan olleet toisessa. Myös ympäristön suhtautuminen heihin usein 
muuttui ja uudet ihmiset muodostivatkin toisenlaisen kuvan heistä verrattuna vanhoihin 
ystäviin ja tuttaviin. Moni kertoi sen olleen vapauttavaa, mutta myös pelottavaa. 
Useampikin henkilö kertoi saavansa turvaa ja rohkeutta kaksossisaruksestaan sosiaalisissa 
kanssakäymisissä. Oli helpompi keskustella vieraiden ihmisten kanssa tai kohdata uusia 
tilanteita toisen ollessa vierellä.

” Vieraiden ihmisten seurassa kaksosuus tuo itsevarmuutta. Ilman häntä tuntuu kuin osa 
minua puuttuisi.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Vaikka monikaan ei kokenut toisesta irtaantumista helppona, jokainen tunnusti sen 
tarpeellisuuden. Huomasin tapaamillani henkilöillä irtaantumisen alkaneen usein 
tilanteesta, jossa toinen kaksosista kaipasi olla erilainen, toteuttaa itseään ja haluta 
asioita jotka ilmentävät hänen omaa minuuttaan. Usein he kokivat myös tärkeäksi saada 
tunnustusta autonomialleen toisten silmissä. Toiselle tämä saattoi tulla lievänä shokkina ja 
monet kertoivat kokeneensa sen hylkäämisenä. 

” Nuorena kuljimme rintarinnan kaikissa asioissa ja meidät koettiin yhdeksi paketiksi. 
Myöhemmin kaveripiirin muuttuminen toi tunteen, että emme olekaan enää yksi ja 
sama persoona. Vaikka näin jälkeenpäin ajatellen vasta siitä alkoi oman identiteettini 
rakentaminen, niin silloin tunsin aluksi itseni lähinnä vain mitättömäksi, ulkopuoliseksi ja 
hyljätyksi. Vei oman aikansa oppia elämään yksin.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Kaikilla vahvaa itsenäistymisen tarvetta ei ollut kuitenkaan tullut. Osalla se johtui siitä, 
etteivät he olleet koskaan pitäneet kaksospuoliskoaan sen läheisempänä kuin muitakaan 
sisaruksia tai ystäviä. Heille yhteistä olikin lapsuudessa korostettu oman identiteetin 
muodostuminen ja yksilön tärkeys. Eroja tapaamieni henkilöiden välillä oli siis paljon. 
Kasvatuksella ja ympäristöllä oli asiaan iso merkitys. Tämän saattoi huomata myös 
ikäjakaumassa. Nuoremmilla ei ollut niin suuria itsenäistymisongelmia tai negatiivisia 
kokemuksia, mikä saattoi johtua nykyajan kasvatuksessa huomioidusta yksilön oman 
kehityksen korostamisesta ja tärkeydestä. Vanhemmiten asioita; identiteettiään, omaa 
kasvuaan ja itsensä tuntemista, varmasti käsitteli paljon laajemmin ja syvällisemmin kuin 
nuoruusvuosina. Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa myös pinnalle tulleisiin negatiivisiin 
puoliin, joita tapaamistani kaksosista toivat esiin lähinnä iäkkäämmät kaksosparit. 

” Tähän asti olen ajatellut, että kaksosuudesta on hyötyä. Sisarustaan seuraamalla voi oppia 
paljon myös itsestään. Tänä kesänä olen kuitenkin tiedostanut kaksosena olemisen ongelman. 
Olen sitä mieltä, että identtiset kaksoset pitäisi laittaa terapiaan heti synnyttyään, jotta he 
itsenäistyisivät ja alkaisivat elää omaa elämäänsä yksilöinä. Me emme sisareni kanssa elä. 
Tuntuu kamalalta havahtua omaan identiteettikriisiin vasta 68-vuotiaana.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Tapasin myös henkilöitä, joilla varsinaista erkaantumista ei ollut tapahtunut 
ollenkaan. Vielä vanhemmalla iälläkin he saattoivat jakaa elämänsä suuriltaosin 
keskenään. Tämä saattoi tarkoittaa konkreettista yhdessä asumista, elämän ja asioiden 
jakamista, yhteenkuuluvuutta tai muuten vaan hyvin vahvaa henkistä sidettä toiseen 
kaksossisarukseen. Nämä ihmiset myös kantoivat varsin suurta huolta ja vastuuta toisesta. 
Tämä koettiin myös välillä varsin raskaaksi. 

” Olemme kuin yksi persoona jakautuneena kahteen ruumiiseen. Se on joskus raskasta. 
Ainainen huoli siitä, missä toinen puoli on ja miten hän voi, seuraa jatkuvasti mukana. Myös 
toisen ongelmat ja mielentilat tuntuvat omilta. Jos toisella on paha olla, se sattuu myös itseeni. 
Hänen ongelmat ovat myös minun ongelmia.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Projektiini osallistuneiden henkilöiden kanssa tavatessamme sekä jälkeenpäin käydyissä 
keskusteluissa huomasin kaksosten nostavan esiin myös sen, miten minä olin heidät 
kokenut ja erottanut yksilöinä. Havaitsin jokaiselle olleen tärkeää, että olin suhtautunut 
heihin omina persooninaan, huolimatta siitä että he itse saattoivat pitää toisiaan varsin 
samanlaisina. Jokainen tahtoi silti erottua omana itsenään ja ainutlaatuisuudellaan. 
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TELEPATIAA JA SIELUJEN SYMPATIAA

Kaksoset tuntevat toisensa niin hyvin, että he pelkästään näkemällä toisensa tietävät 
miten toinen voi. Monet sanovat myös kokeneensa merkillisiä elämyksiä, joita voitaisiin 
lähinnä luokitella telepaattisiksi. Sen lisäksi kaksosilla on monesti vahvemmat siteet 
toisiinsa kuin muihin ihmisiin ja ylipäänsä kaksosten yhteydet keskenään esiintyvät kuin 
ne olisivat luonteeltaan yliluonnollisia. Tämä yhteenveto on saatu kaksosille tehdystä 
kiertokyselystä, joka toteutettiin professori Aldur W. Erikssonin aloitteesta Åbo Akademin 
Uskontotieteen laitoksella yhteistyössä Turun Yliopiston Kansanterveystieteen laitoksen 
professori Markku Koskenvuon kanssa.

” Olemme toistemme parhaat ystävät emmekä ole olleet koskaan erossa pitkään. Muiden on 
ehkä vaikea ymmärtää, että meillä on pakottava tarve olla yhteyksissä toisiimme aktiivisesti. 
Ihmisten on hankalaa hyväksyä, että he jäävät elämässämme aina kakkossijalle.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Ajatus siitä, että joillekin on luotu yliluonnollisia kykyjä, vetää ihmisiä luonnollisesti 
puoleensa. Telepatiaan uskovat henkilöt perustelevat kyseistä ilmiötä siten, että aivoista 
lähtee jonkinlaista säteilyä, kun ihminen keskittää koko huomionsa yhteen asiaan. Tälle 
väitteelle ei ole kuitenkaan koskaan saatu vahvistusta. (Kiehtova Ihmismieli)
Telepatia perustuu kahteen kreikan kielen sanaan, jotka yhdessä merkitsevät ”tuntemista 
etäisyyden päästä”. Sanan keksijän, F.H.V. Myersin, mukaan sillä voitiin kuvata 
kaikkea mahdollista mielestä toiseen siirtyvää vaikutelmaa, joka tapahtuu tunnetuista 
aistikanavista riippumattomasti. Sanaa voidaan käyttää merkitsemään sekä tietoista että 
tiedostamatonta ajatusten, tunteiden ja halujen siirtoa. (W.E. Butler, Telepatia) 

” Sielunkumppanuudesta tai telepaattisesta yhteydestä ei voi kohdallamme puhua. 
Ymmärrämme kuitenkin toisiamme ja saamme toisiltamme apua, kun kieriskelemme usein 
samanlaisten ongelmien kanssa.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Vain harva tapaamistani kaksosista kertoi kokeneensa niin sanottuja yliluonnollisia 
kokemuksia, kuten telepatiaa tai sielunkumppanuutta. Hekin, jotka omasivat edellä 
mainittuja kokemuksia, eivät pitäneet ilmiötä mitenkään ”yliluonnollisena”. Tapaamieni 
kaksosten mukaan tällaiset kokemukset ja tapahtumat saattoivat johtua suurimmaksi 
osaksi siitä, että he tunsivat toisensa niin hyvin ollessaan varsin läheisiä ja paljon 
tekemisissä toistensa kanssa. He uskoivat myös muiden läheisessä ihmissuhteessa olevien 
(ystävykset, aviopuolisot, rakastavaiset) pystyvän kokemaan samankaltaisia tuntemuksia. 
Toinen vaikuttava tekijä saattoi olla kaksosten geneettinen samankaltaisuus, joka 
edesauttoi telepatian ja sielunkumppanuuden kokemisessa, olivathan kaksoset niin 
fyysisiltä piirteiltään kuin luonteeltaankin hyvin samankaltaisia. Myös yhdessä vietetty 
lapsuus ja nuoruus lähensivät kaksosia tavalla, joka auttoi heitä ymmärtämään toistensa 
tunteita ja kokemuksia paremmin kuin kukaan muu. 

”Parasta on yhteenkuuluvuus ja tieto, että on joku, joka varmasti ymmärtää ja johon voi 
täydellisesti luottaa. Toinen on tukena ja turvana, oli asia mikä tahansa. Tällaista henkistä 
yhteyttä en ole pystynyt kokemaan kenenkään muun kanssa.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Tavattuani kuvaamieni lasten vanhempia, he kertoivat kaksoslasten erilaisesta 
suhtautumisesta vanhempiinsa tai muihin sisaruksiin. Yleensä pienelle lapselle äiti oli 
se tärkein ja läheisin henkilö, mutta melkein poikkeuksetta tapaamani äidit kuvailivat 
kokevansa kaksossisaruksen olevan merkittävin ja ensiarvoisin henkilö ja ihmissuhde jo 
pienestä pitäen. Eräskin äiti selosti kaksoslapsistaan, jotka heti herättyään huolehtivat 
missä toinen on ja miten hän voi. He myös jakoivat keskenään kaikki tavaransa ja 
ruoan tasapuolisesti. Heillä oli aina huoli toisesta ja he pitivät tiiviisti yhtä. Kyseisessä 
tapauksessa kaksoset olivat vasta puolitoista vuotiaita. 

Melkein kaikki tapaamani kaksoset myönsivät olevansa varsin läheisiä keskenään. Monilla 
vallitsi syvä ystävyys ja ymmärrys ja toiseen luotettiin enemmän kuin muihin läheisiin 
ihmisiin.

” Vanhemmiten persoonallisuutemme erot ovat korostuneet ja olemme kiinnostuneita eri 
asioista. Keskinäinen yhteytemme ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Ymmärrämme 
toisiamme ilman sanojakin.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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RIIPPUVUUS

Useimmiten kaksosten välinen suhde on helppo ja hyväntahtoinen. Toisin kuitenkin on, 
jos suhteeseen liittyy riippuvuutta. Vahva keskinäinen riippuvuus heijastuu kaksosten 
kaikkiin muihinkin ihmissuhteisiin ja elämäntapoihin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet 
että kaksosten kokema riippuvuus kaksossisaruksestaan on suhteellisen yleistä, mutta 
ei kuitenkaan vallitseva piirre. Tutkimusten (mm. FinnTwin16, Nuorten kaksosten 
terveystutkimusaineisto) mukaan identtisyys ja sukupuoli vaikuttivat siihen, miten 
riippuvaisia kaksoset kokivat olevansa toisistaan. Tytöillä riippuvuutta esiintyi useammin 
kuin pojilla. 
Huomasin saman asian keskusteltuani kaikkien projektiini osallistuneiden kaksosten 
kanssa. Miehet kokivat keskinäisen suhteensa enemmän toverilliseksi, aivan kuten 
minkä tahansa kaverisuhteen. He eivät juuri ajatelleet kaksosuuttaan. Poikkeuksen tässä 
kuitenkin tekivät tapaamani vanhemmat miehet, joilla riippuvuus ja yhteenkuuluvuuden 
tunne oli voimakkain kaikista tapaamistani henkilöistä. He jopa sanoivat kokevansa 
olevan yksi persoona jakaantuneena kahteen ruumiiseen, eivätkä osanneet kuvitella 
elämää ilman toista.

 ” Se, että olen kaksonen, heijastuu myös parisuhteeseeni. Puolisoni syyttää minua jatkuvasti 
siitä, kuinka pidän veljeäni häntä tärkeämpänä. Hän ei pysty millään ymmärtämään läheistä 
suhdettamme. Olenkin sanonut vaimolleni hänen olisi pitänyt tietää alttarille astellessaan, 
että lausumalla tahdon, hän on tavallaan naimisissa myös toisen miehen kanssa.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Riippuvuudella on selkeä yhteys kaksosten keskinäiseen kanssakäymiseen, sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Monet tapaamani henkilöt eivät 
puhuneet aiheesta riippuvuus- sanaa käyttäen, mutta kertoivat kuitenkin siihen liittyvistä 
seikoista; alituinen huoli toisesta, toisen asioihin puuttuminen, määräily sekä tiiviin 
yhteydenpidon tarve siitäkin huolimatta, että se johti usein riitaan tai muihin negatiivisiin 
tuntemuksiin. Näitä tunteita saattoivat olla mm. toistuva pettymys siihen, ettei suhde 
ollutkaan täynnä syvää ystävyyttä, toisen tukemista, kannustusta ja ymmärrystä, vaan 
sen tilalla saattoikin esiintyä kateutta, kilpailua, toisen asioihin puuttumista ja määräilyä. 
Useampikin henkilö oli kokenut kaksoissisarukseltaan ikään kuin tarvetta muuttaa toista 
kaltaisekseen. Minulle tuli tunne, että joidenkin oli vaikea hyväksyä toisen omaa elämää, 
persoonallisuuseroja tai sisaruksen toisenlaisia päätöksiä. Vaikka negatiiviset tuntemukset 
olivat joidenkin kohdalla toistuvia, ei se poistanut tiivistä yhteydenpidon tarvetta. 

” Olen onnellisempi kun en ole hänen lähellään. Tapaamme suurin odotuksin, mutta 
kohtaamisistamme tulee aina katastrofeja, jotka päätyvät riitaan. Kun tällä hetkellä mietin 
kaksosena olemisen tähtihetkiä ja aallonpohjia, muistan etupäässä jälkimmäisiä.” 
(Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Mietin, mistä halu muuttaa toista ja toisen asioihin puuttuminen johtuu. Vaikuttaako 
taustalla kenties juuri se, että kokee toisen niin voimakkaasti osaksi itseään että myös 
hänen ”väärät” päätöksensä ja valintansa aiheuttavat itsessä närkästymistä? Muutama 
tapaamistani kaksosista kertoi vastaavanlaisista tuntemuksista.

”Jossakin mielessä kaksosena oleminen ja eläminen on ollut raskasta kompurointia. Olen 
tehnyt elämässäni tärkeitä ratkaisuja nopeasti, kun taas hän on harkitsevampi. Kärsin hänen 
päättämättömyydestään. Toisen ongelmia kuunnellessani tunnen kyllä epäonnistuneeni - 
minäkin.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Turvallisuuden tarve

Psykologi ja pariterapeutti Keijo Markova kertoo väestöliiton nettisivuilla toimivien 
ihmissuhteiden piirteistä. Hänen mukaansa toimivan suhteen olennaisin tekijä on 
turvallisuus, eikä esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot. Hyvän ihmissuhteen perusta 
on hyvä sitoutuminen toiseen osapuoleen. Yhteyden luominen ja ylläpitäminen itselle 
merkittäviin ihmisiin on ihmiselämän sisäinen, ensisijainen motivoima voima. Tämä 
näyttää korostuvan tarkasteltuani sisarussuhteita lähemmin, sillä huolimatta konflikteista
ja kyvystä ratkaista niitä, oli suurimmassa osassa toisen luoma turvallisuus seikka, josta 
haluttiin pitää kiinni ja johon turvauduttiin. Lapsuuden tiivis yhdessä vietetty aika ja 
toisen samankaltaisuus oli luonut tutun ja turvallisen kehän henkilöiden ympärille. 
Kehän, josta vanhempana oli vaikea päästää irti.  

”Ei ole olemassa täydellistä riippumattomuutta toisista tai yliriippuvuutta. On ainoastaan 
toimivaa riippuvuutta tai toimimatonta riippuvuutta. Turvallinen riippuvuus synnyttää 
autonomian ja itseluottamuksen. Turvallinen riippuvuus ja autonomia ovat kolikon kaksi 
puolta, eivät toistensa vastakohtia. Mitä turvallisemmin olemme yhteydessä itselle tärkeisiin 
ihmisiin, sitä eriytyneempiä ja autonomisempia ihmisiä voimme olla.” (Keijo Markova)
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Markova jatkaa kirjoituksessaan kuinka kiintymyksen kohteiden (yleensä vanhemmat, 
sisarukset, lapset, puoliso ja rakastettu) läsnäolo tuo turvallisuutta ja tyynnyttää. 
Kiintymyssuhteen näkökulmasta mikä tahansa reagointi, vaikkapa vihamielinen, on 
parempi kuin reagoimattomuus. Jos tunnesitoutuminen ja tunnetasolla vastaaminen 
puuttuu, kiintymyksen kohteen sanoma on: ”Se mitä sanot, ei merkitse minulle mitään, 
välillämme ei ole yhteyttä”. Ahdistus voi Markovan mukaan johtaa pyrkimyksiin saada 
kaikin keinoin yhteys kiintymyksen kohteeseen. Jopa ahdistunut takertuminen tai 
aggressiivisuus voivat tulla esiin, kun on pyrkimys saada toinen riippuvuuden kohteeksi 
ja saatavilla olevaksi. Reagoinnin toinen ääripää on vetäytyä tunnetasolla erityisesti 
silloin, kun toinen ei näytä enää olevan saatavilla kiintymyksen kohteena. Silloin 
torjutaan oma tarvitsevuus ja keskitytään suorittamiseen ja tekemisiin ja rajoitetaan 
tai vältetään ahdistavaa tunnesitoutumista kiintymyshahmoon. Nämä kaksi strategiaa, 
ahdistunut takertuminen tai jäädytetty välttäminen voivat Markovan mukaan kehittyä 
opituksi sitoutumisen tyyleiksi suhteessa läheisiin ja tärkeisiin ihmisiin. Pyrkimys 
turvallisuuden lisäämiseen suhteessa voi tapahtua tavalla, joka ei vie suhdetta toivottuun 
suuntaan. Takertuvan kiintymystyylille on ominaista pakonomainen tarvitsevuus ja 
traumaattisten kokemusten toistaminen. Takertunut on kiinni lapsuuden kokemuksissaan 
eikä pääse niistä irti ja hän joko hyväksyy passiivisesti silloisen tilanteen tai taistelee 
vieläkin sitä vastaan. 

” Olimme asuneet toistemme nurkissa useampaankin otteeseen, kunnes löysimme virallisesti 
yhteisen unelmatalomme. Nykyinen asumismuoto siskoni kanssa on ehdottomasti paras 
ratkaisu. Molemmilla on yksityisyys ja omat tilat, vaikka jaammekin arkiaskareet kuin 
aviopuolisot konsanaan. Hän hoitaa pihan ja ruoanlaiton, kun taas minun vastuullani on 
pyykinpesu. Autamme toisiamme kaikissa asioissa. On ihanaa tietää että tuki ja turva on aina 
olemassa.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Kiehtova Ihmismieli- kirjan mukaan käyttäytymistieteilijät ovat panneet merkille, että 
aikuisten sisarusten väliset suhteet noudattelevat usein kaukaisia lapsuuden ajan malleja. 
Lapsuudessa omaksuttu rooli seuraa usein henkilöä myös vanhemmalla iällä. Tutkimukset 
ovat myös osoittaneet veljesten pitävän sisaria harvemmin yhteyttä toisiinsa.
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KATEUS JA KILPAILU

” Kaksosena on vaikea saada omia ystäviä, mikä on välillä tosi ärsyttävää. Koska siskoni 
muutti asuinpaikkakunnallemme vasta minun jälkeeni, olen ollut se, joka on tutustuttanut 
hänet kaikkiin ystäviini. Elämäni vakiinnuttua ja rauhoituttua tuntui kuin siskoni olisi 
ominut kaikki kaverini. Mutta ehkä tuokin on sitä kuuluisaa kateutta, mitä ainakin meillä 
esiintyy. Jos ostan uuden hajuveden, ei mene kauaa kun siskoltani löytyy samainen tuoksu. 
Hän oikein kylpee siinä niin, että minua alkaa etoa koko haju. Tai kun ostin laukun, sisko 
osti samanlaisen heti seuraavana päivänä. Ja monet hyvät ideani ovatkin hetken päästä siskon 
hyviä ideoita.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)

Sisaruskateus, mitä se on ja mistä se syntyy? Itävaltalainen psykiatri Alfred Adler käytti 
kyseistä termiä sisarusten välisestä kilpailusta, jota he käyvät vanhempiensa huomiosta, 
ajasta ja rakkaudesta. Tällaista kilpailua pidetään luonnollisena. Sillä ei kuitenkaan 
tarkoiteta että kilpailun ja mustasukkaisuuden sallittaisi kasvavan raivokkaaksi taisteluksi, 
vaan useimmiten se on hyväntahtoista ja ymmärtäväistä. Vanhempien asenteella näyttäisi 
lähteiden ja tutkimusten mukaan olevan kuitenkin ratkaiseva merkitys. Kiehtova 
Ihmismieli- kirja kertoo tutkimuksista joissa psykologit ovat kuitenkin havainneet tiettyjä 
seikkoja, jotka pätevät sisaruskateuteen. Niiden mukaan sisaruskateus vaikuttaa sitä 
voimakkaammalta, mitä pienempi sisarusten välinen ikäero on. Eri sukupuoliin kuuluviin 
sisaruksiin verrattuna saman sukupuolen lapsista kehkeytyy helpommin joko kilpailijoita 
tai läheisiä tovereita.

” Olin ihaillut eräässä kaupassa yksiä trikoopaitoja, joita en kuitenkaan silloin raaskinut 
ostaa. Kerran siskoni luona käydessä huomasin hänen ostaneen samoja paitoja vielä kaksin 
kappalein. En kestänyt katsella niitä hänen päällään, joten minun oli pakko mennä ostamaan 
sellainen itsellenikin. Pistin kuitenkin paremmaksi ja ostin saman tien kolme samaista 
paitaa.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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Suurin osa tapaamistani kaksosista ei myöntänyt kateuden ja kilpailun kuuluvan heidän 
suhteeseensa. Oli hienoa kuulla, kuinka monille toisen tukeminen ja toisen puolesta 
iloitseminen olivat päällimmäiset asiat. Toisen saavutukset ja ilot koettiin osaltaan myös 
omiksi. Tapaamillani henkilöillä suurin kilpailu muodostui urheilun ja koulun ympärille. 
Jo muutoinkin arvostelun alaiset suoritukset saivat melko tasaväkiset ja samankaltaiset 
sisarukset kisaamaan keskenään paremmuudesta ja suosiosta. Pojilla ja miehillä tämän 
tyyppinen kilpailu oli rentoa ja hyväntahtoista mitan ottamista toisesta. Naiset kokivat 
saaneensa osakseen useimmin negatiivista vertailua, mikä oli synnyttänyt heissä kateutta. 
Vaikka keskinäistä kilpailua ilmenisikin, muuta maailmaa vastaan kaikilla tuntui olevan 
keskenään tiivis ja vahva side ja toista puolustettiin viimeiseen asti. Itselle sallittiin oikeus 
negatiivisten asioiden tuntemiseen ja näyttämiseen, mutta saman heijastuminen muualta 
koettiin hyökkäykseksi rakasta ja läheistä kohtaan ja puolustusreaktio astui esiin. 

Moni haastatelluista kertoi negatiivisten ajatusten lähteneen vanhempien erilaisesta 
suhtautumisesta sisaruksiin. Molemmat kaksosista saattoivat kokea toisen saaneen 
enemmän huomiota, kannustusta, hyväksyntää ja rakkautta. Tämän seurauksena 
negatiiviset ajatukset kohdistuvat myös vanhempiin, vaikka samaan aikaan taistelu 
huomiosta ja hyväksynnästä oli koko ajan läsnä. Todellisuudessa en siis saanut selville, 
mistä huonommuuden tunteet ovat peräisin, jos molemmat ovat kokeneet toisen saaneen 
enemmän positiivista huomiota. Voisiko kyseessä olla vanhempien ”vääränlainen” 
tunteiden ja ajatusten näyttäminen. 

” Vaikken muuten koe olevani erityisen kilpailuhenkinen, hänestä huomaan ottavani mittaa 
jatkuvasti.” (Ote projektiin osallistuneiden kaksosten haastatteluista)
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MATKANI

Valokuvaus tuli elämääni melko yllättäen ja myöhäisessä vaiheessa. Olin lukenut jo 
kaksikin ammattia itselleni, mutta tuntui kuin edelliset olisivat olleet vasta johdatusta 
siihen, mitä kohti minun kuului kulkea. Edellisten ammattien (kosmetologi ja 
maskeeraaja) vuoksi ajauduin kuvaajana ensin muoti- ja kauneuskuvan maailmaan. Pintaa 
syvemmälle pyrin pääsemään kertomalla aina jotain tarinaa ja luomalla malleille jonkin 
hahmon tai roolin. Kaikki oli lavastettua ja ennalta tarkkaan suunnniteltua ja kuvat 
olivat jo valmiina mielessäni ennen kuvausajankohtaa. Valoilla leikkien loin tunnelmia, 
rajauksin ja asetelmin vaikutin puolestaan tarinan kerrontaan ja jännitteeseen. Nautin 
tekemisistäni ja lavastaessa opin hallitsemaan valonkäyttöä ja tekniikkaa.

Ajan myötä ”oikeat” aiheet ja dokumentarismi alkoivat kuitenkin kiehtoa yhä enemmän 
ja siloiteltu kauneus tuntui aina vain merkityksettömämmältä. Malleista kiinnostukseni 
siirtyi vanhuksiin ja ihmisten tarinoihin eletystä elämästä. Kuvausaiheiden valinnan 
muutos vaikutti myös tapaani työskennellä. En voinut enkä halunnutkaan enää 
suunnitella kuviani, vaan tahdoin tilanteen vievän mukanaan. Olin ennen pelännyt 
olevani kykenemätön tallentamaan yllättäviä käänteitä ja hetkiä. Siihen tarvittiin 
havainnointikykyä, tilannetajua ja nopeutta. Huomasin kuitenkin pelkoni turhaksi ja 
kuvaamisesta tuli minulle entistä mielenkiintoisempaa ja arvokkaampaa. Hienoimpia 
onnistumisen tunteita ovat olleet tuokiot, jolloin olen hetken vangitsemisen lisäksi 
kyennyt rakentamaan samanaikaisesti myös visuaalisesti mielenkiintoisen ja hyvän kuvan. 
Koen havainnoivani nykyään herkemmin ympäristöä ja ihmisten eleitä.
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Edelleenkin ihmiset ovat minulle kiinnostavin ja läheisin kuvauskohde. Nyt tiedän, 
millaisia kuvia haluan jatkossa tehdä, jotta saan siitä myös itselleni suurimman 
nautinnon. Tätä vahvisti myös päättötyöni, jonka aihe ja kuvaustavan sekä työskentelyn 
valinnat selkeyttivät ajatukseni tulevaisuuteni suhteen. Työni on varmistanut minulle sen, 
että haluan jatkossakin työskennellä juuri dokumentaarisen henkilökuvauksen parissa. 
Ihmisten tunteet, ajatukset ja kokemukset kiehtovat ja niitä haluan tuoda esiin kuvissani. 
Merkityksellistä ei ole ainoastaan lopputulos eli valokuva, vaan koko prosessi, joka 
lähtee liikkeelle henkilöön tai aiheeseen tutustumisesta ja johon liittyy prosessin aikana 
heränneet ajatukset, oivallukset tai tunteet. Hienointa on saavuttaa yhteys kuvattavaan 
ja saada hänetkin kokemaan jotain merkityksellistä. Myös reportaasit kiehtovat minua 
aidoilla aiheillaan.

Edellä mainitun lisäksi lopputyöni on ollut minulle näytönpaikka taidoistani. 
Olen iloinen, että se on kykyjeni näyte juuri siltä osa-alueelta, johon haluan 
työmarkkinoillakin suuntautua. Olen nauttinut kirjani tekemisestä ja tehnyt parhaani 
sen onnistumiseksi. Tuntuu hyvältä pystyä seisomaan työnsä takana ja että on ollut 
mahdollisuus saada toteuttaa se juuri niin kuin olen halunnut. Minun ei tarvinnut 
tehdä kompromisseja. Lisäksi tuntemattomien ihmisten kohtaaminen on opettanut 
heittäytymään tilanteeseen ja toimimaan tilanteen ehdoilla. Tällä tarkoitan myös sitä, että 
on ollut pakko kyetä löytämään toisenlaisia ratkaisuja jos ensimmäinen vaihtoehto on 
osoittautunut toimimattomaksi. Kyky tuottaa spontaanisti ideoita on ollut minulle yksi 
merkittävimmistä löydöistä itsessäni. Tätä taitoa tulen tarvitsemaan jatkossakin. Innostuin 
lopputyöstäni niin paljon, että haluaisin jatkossakin työstää vastaavanlaisia valokuvakirjoja 
ja päästä kertomaan tarinoita elämästä.
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LÄHTEET

Stuart Hall: Identiteetti

Susan Sontag: Valokuvauksesta

Peter Watson: Kaksoset

Lawrence Wright: Kaksoset

John Lash: Twins and the double

Kiehtova ihmismieli

W.E. Butler: Telepatia

Leo Talamonti: Kielletty maailmankaikkeus

Voitto Viro: Sielu on suunnaton ihme

Gunilla Sand ja Carola Ekrem: Tvillingar (kaksosista)

Jack Tresidder: 1001 symbolia

Hans Biedermann: Suuri symboli kirja

Mikko Saastamoinen: Identiteetti

Mary Ellen Mark: Twins

Elina Söyri: Gemini

Muut:

Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden koulutusohjelma (Hanna-Mari Mattila, Aino Laukkanen)

Irma Moilanen: Kaksosten kehityksestä ja kasvatuksesta (lehtiartikkeli)

Constance Holden: Erillään kasvatetut identtiset kaksoset (lehtiartikkeli)

Päivi Lehtisen referaatti Varpu Penninkilampi-Kerolan väitöskirjasta: Kaksosten keskinäinen 
riippuvuus voi heijastua heidän elämäntapoihinsa 

Keijo Markova: väestöliiton nettisivuilla julkaistu kirjoitus (http://www.vaestoliitto.fi/parisuhdetietoa_
ammattilaisille/kiintymyssuhdeteoria)
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