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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien kokemuksia lastensa kotoalähdöstä ja siitä alkavasta ”tyhjän pesän” vaiheesta. Työn teoreettisena
viitekehyksenä toimii näkemys vanhemmuuden ja kodin kokemuksellisuudesta. Lähtökohtaisesti lasten kotoalähtö määritellään
vanhemmuudenkulun yhtenä murrosvaiheena, jota tarkastellaan paitsi suhteena lapseen myös suhteena perheen yhteiseen kotiin. Nimensä
mukaisesti työssä pohditaan erityisesti sitä, missä määrin kielikuva kotipesän tyhjenemisestä vastaa vanhempien todellisia tuntemuksia sekä
vanhemmuudesta että perheen yhteisestä kodista lasten lähdön jälkeen.
Tutkimusaineisto koostuu kahden erillisen kirjoituskutsun tuottamista kirjoituksista. Kaikki aineiston 19 kirjoitusta käsittävät kerrontaa
kirjoittajien omakohtaisista kokemuksista vanhempana sellaisessa vanhemmuuden vaiheessa, jossa lapset ovat lähdössä tai jo lähteneet kotoa.
Kirjoittajista valtaosa on äitejä (14), vain viisi kirjoittajista kirjoitti lastensa kotoalähdön kokemuksistaan isänä. Kirjoittajien iät vaihtelevat
vajaasta 50 ikävuodesta aina 80 ikävuoteen asti. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä, jonka avulla aineisto on ensin ryhmitelty
teemallisiin kokonaisuuksiin (yhteydenpito, läheisyys, vanhemmuuden rooli, koti, ihmissuhteet). Löytyneitä teemoja on tämän jälkeen
hyödynnetty eräänlaisena tulkintakehikkona, jonka avulla vanhempien kokemus lasten kotoalähdöstä ja tyhjästä pesästä on jäsennetty lopulta
kolmivaiheisesti: lähtöhetkenä, sen jälkeisenä tasapainon löytämisenä sekä kotipesän ja vanhemmuuden tulevaisuudelle asetettuina odotuksina.
Tutkimus osoitti, että monien vanhempien jakamaa ymmärrystä pesän tyhjenemisestä ei välttämättä koeta negatiivisena kokemuksena koko
elämän tyhjenemisestä. Vaikka vanhemmuudenkulun katkoksena lasten kotoalähtö merkitsee joillekin vanhemmille suoranaista kriisiä, se
toisaalta merkitsee monelle vanhemmalle varsin helppoa ja odotettua tapahtumaa omassa vanhemmuudenkulussa. Molemmissa tapauksissa
vanhemmat osoittavat lasten lähdön jälkeen kuitenkin selvää pyrkimystä vanhemmuudenkulkunsa uudelleen eheyttämiseen.
Vanhempi-lapsisuhteen uusi tasapaino saavutetaan tässä vaiheessa mm. uudenlaisiin rutiineihin sopeutumalla tai tietoisilla uudelleenjärjestelyillä
niin vanhemmuuden kuin kodinkin osalta.
Kotipesän tyhjetessä vanhempien kokemus vanhemmuutensa jatkumisesta kietoutuu monella tavoin kotipesän elinvoimaisuuteen. Lasten paluuta
ja isovanhemmuutta koskevat haavekuvat täyttävät kodin tässä vaiheessa uusilla odotuksilla tuottaen samalla vanhemmille myös ymmärrystä
kotipesän laajentumisesta. Yksityistä perheyhteisyyttä yhä tavoitellessaan vanhempien kokemus kotipesän laajentumisesta aina kesämökeille ja
lasten koteihin saakka ilmenee jopa kokemuksena uudenlaisesta monipesäisyydestä. Tässä mielessä tutkimuksen tulokset osoittavat, että pesän
tyhjenemisestä käytetyt kielikuvat eivät välttämättä vastaa vanhempien todellisia kokemuksia lastensa kotoalähdöstä ja sen jälkeisestä
vanhemmuudesta.
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