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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomalaisen hyvinvointivaltion kehittymisen, kansanterveysajattelun ja kansallisen terveyden edistämisen projektin myötä terveyskasvatuksen ja
terveysvalistuksen käytännöistä on tullut yhä olennaisempi osa jokaisen kansalaisen arkielämää. Tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella, mitä
sisältyy siihen toivottavaan terveystoimijuuden malliin, johon kansalaisia on terveysvalistuksen avulla ohjattu. Tarkastelun kohteena on
terveysvalistuksen valossa määrittyvä terveystoimijuus sekä näissä määrittelyissä on viimeisen 50 vuoden aikana - vuosina 1954-2004 -
tapahtuneet muutokset. Samalla terveystoimijuuden määrittelyjen analysoinnin kautta jäsennetään kuvaa terveydellisen elämäntapaprojektin
noususta terveyskeskustelun keskeiseksi huomion kohteeksi. Tutkmusongelmaa lähestytään yhden erityisesti merkitystään kasvattaneen
kansanterveystyön ja terveyden edistämisen osa-alueen, painonhallinnan kautta. Näitä kysymyksiä tarkastellaan suoraan maallikoille suunnatun,
terveysvalistuksen sanomaa levittävän ja painonhallintaa käsittelevän terveysviestinnän valossa.
Tutkimuksen näkäkulma on sosiaaliskonstruktionistinen ja kulttuurintutkimuksellinen, terveydelle ja terveystoimijuudelle annettuihin
merkityksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin keskittyvä. Tällöin lähtökohtana on se, miten terveysvalistuksen ja terveysviestinnän voidaan
katsoa tuottaneen historiallisesti muuttuvia terveyden ja ruumiillisuuden kokemisen malleja, terveystoimijuutta. Tutkimus on näkökulmaltaan
myös genealoginen siinä mielessä, että terveystoimijuuden muotoutumisen taustalla vaikuttavaa suomalaista terveyden edistämisen projektia
sekä terveystoimijuuteen liitettyjä normeja ja toimintamalleja ja tarkastellaan hallinnan ja vallan käytäntöinä Michel Foucault"n biopolitiikan ja
hallinnan rationaalisuuden käsitteiden valossa. Valta-analyyttisesta näkökulmasta lähestytään myös painonhallintakeskusteluun liittyviä
normaalistamisen käytäntöjä. Toisaalta elämäntapaprojektin nousun myötä yhä yksilöllisemmin määrittyvää terveyttä tarkastellaan osana
subjektiuden muotoutumista sekä Michel Foucault"n minuustekniikoiden että refleksiiviseen modernisaatioteoriaan liittyvää identiteettiprojektin
käsitettä hyödyntäen.
Painonhallintakeskustelun alkutaipaleella 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa terveystoimijuutta määritellään pitkälti lääke- ja
ravistemustieteellisten standardien kautta. Liikapainoisuuden ongelmaa selvitetään kansalaisille siihen liittyviä terveysriskejä ja kansallisia
velvollisuuksia korostamalla. Samalla määrittyy kuva lihavuudesta ei-toivottavana sairauteen verrattavan tilana. Painonhallintakeskustelun
huomio siirtyy terveyserojen ja terveysriskien määrittelyn myötä vähitellen väestöstä ja kansallisen tason terveydestä kohti yksilöiden
elämänkäytäntöjä. Ongelman määrittelystä siirrytään toimintamallien tarjoamiseen yhä laajempaa ja monipuolisempaa asiantuntijatiedon kenttää
hyödyntäen. Samalla yksilölliset elämänkäytännät nousevat entistä laajemman ja järjestelmällisemmän hallinnan, itsesäätelyn kohteeksi.
Elämäntapakeskustelun kautta luodaan samalla uusia terveyden ja ruumiillisuuden kokemisen tapoja, yhä yksilöllisempää terveystoimijuutta.
Terveysvalistuksen yksilöllisen haltuunoton kautta se otetaan osaksi omaa minuusprojektia. Yhä yksilöllisemmin määrittyvä terveys pitää
sisällään toisaalta yksilön entistä suuremman vastuun omista elämäntapavalinnoistaan, toisaalta kansalaisia ohjataan entistä vapaampaan oman
terveystoimijuuden ja hyvinvoinnin määrittelyyn. Terveystoimijuus ei määrity pelkästään velvollisuutena ja normien tavoitteluna vaan myös
henkilökohtaisena hyvinvointina ja voimavarana, terveysstatuksen omista lähtökohdista tapahtuvana maksimointina.
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