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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena ovat päihteitä ongelmallisesti käyttäneiden äitien tunnekokemukset. Tarkastelun keskiössä ovat yhteiskunnassamme
marginaaliin paikantuvat päihdeongelmaiset äidit ja heidän kokemusmaailmansa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia tunteita päihteitä
ongelmallisesti käyttäneet äidit ovat kokeneet elämänsä eri vaiheissa ja millaisia tunteita he liittävät äitiyteensä. Lisäksi tutkimuksessa haetaan
vastauksia siihen, miten äidit ovat käsitelleet tunteitaan. Tutkimuksen merkityksellisyys sosiaalityössä on siinä, että se valaisee osaltaan sitä
elämismaailmaa, jossa päihdeongelmaiset äidit kamppailevat äitiyden ja vanhemmuuden vaatimusten, mieltä kuormittavien tunteiden,
menneisyyden rajujen kokemusten ja päihderiippuvuuden ristipaineessa. Tulokset tuovat esiin päihteitä ongelmallisesti käyttäneiden äitien
elämäntapahtumia ja kokemuksia, joiden tuntemisen avulla äitejä voidaan ymmärtää ja auttaa paremmin.
Tutkimuksen viitekehys rakentuu nais- ja perhetutkijoiden (esim. Granfelt 1998; Jokinen 1996; Korte 1988; Nousiainen 2004, Nätkin 1997)
esittämästä yleisestä naiskuvasta ja äitiyden kulttuurisesta kontekstista sekä suomalaisten naisten päihteiden käytön erityispiirteitä koskevasta
tutkimustiedosta.
Tutkimusaineisto koostuu kymmenen äidin kirjoittamasta kertomuksesta ja kolmen äidin haastattelusta. Aineistonkeruuhetkellä osa äideistä oli
raitistunut ja osa heistä käytti päihteitä edelleen. Tutkimuksen metodologisena valintana korostui fenomenologinen ihmisten kokemusten
tutkiminen ja tutkimusta ohjasi sensitiivinen tutkimusote. Aineiston analyysi perustui luokittelulle ja tulkinta muotoutui tutkimustehtävän
mukaisten teemojen ja aineistosta esiin nousseiden äideille merkityksellisten elämäntapahtumien ympärille.
Tulokset osoittavat, että päihteet ja niiden negatiiviset vaikutukset ovat läpitunkevalla tavalla mukana äitien kaikissa elämäntapahtumissa.
Päihteet ovat osittain köyhdyttäneet äitien tunnemaailman tyhjäksi, mutta raitistumisen jälkeen äitien tunteet ovat elpyneet ja nousseet myrskyn
lailla mielenterveyttä kuormittaneiksi tekijöiksi. Äitien tunteet näyttäytyvät kertomuksissa ristiriitaisina, sekoittuneina ja hallitsemattomina.
Äitien kertomuksissa on paljon puhetta peloista, häpeästä, syyllisyydestä ja huonommuuden tunteista. Äitiyden synnyttämät ilon ja onnen tunteet
ovat jääneet äitien kokemien negatiivisten ja mielenterveyttä koetelleiden tunteiden varjoon. Äitien kokemat huonommuuden, yksinäisyyden ja
erilaisuuden tunteet ovat hajottaneet äitien minäkuvaa ja identiteettiä. Toisaalta äitiys on ollut äideille merkityksellinen ja elämälle tarkoituksen
tuonut asia.
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