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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Maahanmuutto ja paikan käsite liittyvät läheisesti toisiinsa. Tästä huolimatta sosiaalipsykologiassa ei ole juuri tutkittu merkityksiä, joita
maahanmuuttajat antavat paikoille, tai paikan roolia heidän identiteeteissään. Tämä kvalitatiiviseen haastatteluaineistoon perustuva tutkimus
keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan merkityksiä, joita Suomessa asuvat somalialaiset maahanmuuttajat tuovat esiin
puheessaan eri paikoista sekä sitä, miten he luovat erotteluja eri paikkojen välille ja käyttävät paikkoja sosiaalisen identiteetin lähteinä.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sijoittuu sosiaalisen identiteetin lähestymistavan teoriaperinteeseen, minkä lisäksi siinä hyödynnetään
paikkasuhteita käsittelevää kirjallisuutta ympäristöpsykologiasta.
Tutkimus perustui yhdeksän somalialaisen maahanmuuttajan puolistrukturoituihin haastatteluihin. Haastateltavat olivat iältään 13–39-vuotiaita ja
asuivat Vuosaaren kaupunginosassa Helsingissä. Paikkoja koskevan puheen sisältöjä analysoitiin käyttäen menetelmänä teoriasidonnaista
laadullista sisällönanalyysia.
Viisi teemaa nousi kuvaamaan haastateltaville keskeisimpiä paikan merkityksiä. Nämä olivat sosiaaliset verkostot, paikan monikulttuurisuus,
pystyvyydentunne, turvallisuus ja tuttuus. Paikan merkitykset liittyivät monilta osin läheisesti toisiinsa ja ne kaikki kuvastivat ensisijaisesti
ympäristön sosiaalisia ulottuvuuksia fyysisten sijaan. Erityisesti muiden somalialaisten läsnäoloa – paikan ”somalialaisuutta” – pidettiin
merkittävänä paikan ominaisuutena ja se liittyi kaikkiin viiteen merkitysulottuvuuteen.
Osallistujat tuottivat pääasiallisesti kolmenlaisia erotteluja eri paikkojen välillä: Vuosaari vs. muut paikat, Vuosaaren sisäiset erottelut sekä
Helsinki vs. muut paikat. Kaikkien kolmen erotteluprosessin kautta tuotetut kategoriat toimivat sosiaalisen identiteetin lähteinä ja osallistujat
kokivat kuuluvansa samanaikaisesti eri tasoilla (esim. kaupunginosa, kaupunki, maa) sijaitseviin paikkoihin. Paikan merkitysten tarkastelu
yhdessä sosiaalisten identiteettiprosessien kanssa myös osoitti osallistujien paikkaidentiteettien ja etnisen identiteetin liittyvän läheisesti toisiinsa.
Korostamalla Vuosaaren monikulttuurisuutta ja somalialaisuutta osallistujat osoittivat identifioituvansa etnisyyttään keskeisesti ilmentävään
paikkaan. Lisäksi kaikki osallistujat kokivat olevansa ensisijaisesti somalialaisia ja vasta toissijaisesti vuosaarelaisia, mikä osoitti etnisen
identiteetin olevan heille paikkaidentiteettiä merkityksellisempi.
Tutkimuksen päätelmä on, että paikkoja tulisi tutkia sosiaalisen identiteetin lähteinä. Paikkaidentiteettejä tutkittaessa on kuitenkin keskeistä
huomioida niin paikan merkitykset kuin yksilöiden muut sosiaaliset identiteetit. Tutkimuksen lopussa esitetään viiteen merkitysteemaan liittyviä
käytännön johtopäätöksiä sekä hahmotellaan mahdollisuutta hyödyntää paikkaidentiteettejä maahanmuuttajien integroitumisessa vastaanottavaan
yhteiskuntaan.
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