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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aihe on nuorten, lukioikäisten tyttöjen yhteisöllisyys. Tutkin tyttöjen yhteisöllisyyden kokemuksia ja heidän näkemyksiään yhteisöstä
ja yhteisöllisyydestä yleisesti. Tutkimukseni kohteena ovat nuoret, lukioikäiset tytöt yhdessä maaseutulukiossa Etelä-Pohjanmaalla (Lauhava) ja
yhdessä kaupunkilukiossa Helsingissä (Suistola). Yritän tutkimuksessani selvittää, eroavatko ja/tai yhtenevätkö erilaisissa ympäristöissä elävien
tyttöjen yhteisöllisyyden kokemukset toisistaan.
Tutkimustani varten haastattelin yhteensä kahtatoista lukiolaistyttöä, joista kuutta haastattelin Etelä-Pohjanmaalla ja kuutta Helsingissä. Toteutin
haastattelut yksilöhaastatteluina ja haastattelumuotona oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastatteluaineiston käsittelyn suoritin
tekstinkäsittelyohjelmaa apuna käyttäen. Aineiston analyysimenetelmänä käytän teemoittelua. Näin ollen analyysi keskittyy käsittelemään
sellaisia aihealueita, jotka toistuvat tyttöjen puheessa.
Tutkimus osallistuu erityisesti postmodernin yhteiskunnan mukanaan tuomaan lisääntyneeseen individualisaatiokeskusteluun kartoittaen yhteisön
paikkaa ja merkitystä yksilöllistyneessä ajassamme.
Tärkeimpinä teoreettisina lähteinä ovat postmodernin ja yhteisön suhdetta käsittelevät teokset. Myös yhteisöä ja postmodernia yleisesti tutkivat
kirjat toimivat lähdemateriaalina. Tärkeimpänä yksittäisenä teoreettisena vaikuttajana tutkimuksessa on Zygmunt Bauman ja hänen muutamat
teoksensa vuosilta 1996 - 2002. Lisäksi Gerard Delantyn ja Michel Maffesolin näkemykset ovat tärkeässä osassa postmodernien yhteisöjen
luonnetta tarkasteltaessa. Empiirisenä lähdemateriaalina olen käyttänyt pääasiassa suomalaisnuoriin erilaisista näkökulmista kohdistettuja
tutkimuksia.
Tarkastelen tutkimustuloksiani vertailunäkökulmasta. Aineistosta nousivat esiin seuraavat viisi teemaa: lukiolaistyttöjen käsitykset yhteisöstä ja
yhteisöllisyydestä, lukiolaistyttöjen ensisijaiset yhteisöt, alueellisuus, koulutus ja työ sekä me ja muut. Tutkimuksessa ilmeni, että maalais- ja
kaupunkiympäristössä elävät tytöt omaavat huomattavan yhteneväisiä näkemyksiä yhteisöllisyydestä. Tyttöjen ensisijaisina yhteisöinä ovat
kaverit ja perhe, joista jälkimmäisessä erityisesti äiti tärkeä. Perheen merkitys korostuu lauhavalaisten kohdalla. Suurimmat paikkakuntakohtaiset
erot ilmenevät kouluttautumisen ja alueellisuuden suhteen. Lauhavalaisista muut paitsi yksi kiinnittyvät vahvasti kotipaikkakuntansa kotikyliin ja
Etelä-Pohjanmaahan yleisesti. Helsinkiläiset sen sijaan ajattelevat kielteisesti nykyisistä asuinpaikoistaan, mutta kiinnittyvät voimakkaasti
yleisesti Helsinkiin. Tytöt käsittävät koulutuksen määrittävän vahvasti tulevaisuuttaan. Suhtautumisessa koulunkäyntiin ilmenee kuitenkin eroja.
Lauhavalaiset ovat tunnollisia läksyjen tekijöitä ja he huolehtivat jo nyt vasta edessäpäin olevista ylioppilaskirjoituksistaan. Helsinkiläiset sen
sijaan suhtautuvat koulunkäyntiinsä rennommin, mutta heillä huolestuneisuus kouluttautumisen osalta ilmenee joskus jopa oman alan
epätoivoisena etsintänä. Tyttöjen yhteisöllisyys kietoutuu joko tietoiseen tai tiedostamattomaan muista erottautumiseen. Yhteisöllisyys on tytöille
tärkeää. Postmoderni yhteisöllisyys ilmenee heidän elämässään monissa eri muodoissaan. Ihmissuhteet eivät kuitenkaan lävistä kaikkea tyttöjen
toimintaa, sillä yhteisöllisyyden ohella tytöt samanaikaisesti korostavat yksilöllisyytensä merkitystä.
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