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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohteeni on Internetin äitiyskeskustelupalstojen tiedon ja tuen vaihto sekä vaihdossa syntyvä äitien välinen asiantuntijuus. Tarkastelen
äitiyskeskusteluja oma-apuryhmäkeskusteluina, joiden avulla äidit hakevat yhdessä tietoa ja tukea elämäntilanteensa ongelmiin. Pyrin
tutkimuksessani tarkastelemaan minkälaiseksi tiedon ja tuen vaihto äitiyskeskustelupalstojen oma-apuryhmissä muodostuu. Pyrin myös
tarkastelemaan minkälainen ”toisenlaisen” asiantuntijuuden, maallikkoasiantuntijuuden, foorumi äitiyden kokeneiden tiedon ja tuen vaihdossa
syntyy.
Monet ihmisten välisen toiminnan piirteet ovat Internetissä tunnistettavissa samanlaisina kuin ”reaalimaailmassa". Monet sosiaalisen toiminnan
lait, kuten vaihto, vastavuoroisuus ja toisten huomioonotto säilyvät ihmisten välisissä Internet-suhteissa. Nämä toiminnan piirteet muovautuvat
kuitenkin Internetin välineellisessä ympäristössä. Monien tuttujen sosiaalisten toiminnan piirteiden tarkastelu Internetin uudenlaisessa
ympäristössä on tärkeää.
Vaihto on tutkimuskohteeni toiminnan pääperiaate. Äitien keskustelut sekä tiedon ja tuen foorumi pysyvät yllä vaihdossa. Tarkastelen vaihtoa
pääasiallisesti lahjana, joka voidaan nähdä tietynlaisena avunannon muotona. Tarkastelemassani ympäristössä lahjan vaihto on yleistynyt,
vaihdettavat tieto ja tuki toimivat yleisluontoisina hyödykkeinä, joista kaikki voivat hyötyä. Äitien välinen tiedon ja tuen vaihtaminen on
yhteisöllistä jakamista. Äitien välisessä vaihdossa ja jakamisessa syntyvää asiantuntijuutta tarkastelen kokemusperäisen sekä avoimen
asiantuntijuuden avulla.
Tutkimustani varten olen tarkastellut kahta suomalaista äitiyskeskustelupalstaa: Verkkoklinikan Vauvanhoito-palstaa sekä Kaksplus-lehden
Internet-sivujen Keskustellaan!-palstaa. Tarkastelen näitä palstoja yhteisenä aineistona. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt
keskustelunanalyysiä. Keskustelunanalyysi nostaa esiin äitien vastavuoroisen keskustelutoiminnan. Keskustelunanalyysi nostaa esiin myös äitien
välisen tiedon ja tuen vaihdon kysymys-vastaus -vieruspareissa muodostuvana yhteistyönä. Myös äitien keskustelun sisältö eli
läheisasiantuntijoiden sekä virallisten asiantuntijoiden lausumien käsittely että äitien suhtautumistavat näihin asiantuntijuuksiin näkyvät
keskustelunanalyysin avulla.
Äitien välisessä tiedon ja tuen vaihdossa syntyvä maallikkoasiantuntijuus eroaa klassisesta tieteeseen, ammatteihin ja instituutioihin perustuvasta
asiantuntijuudesta. Äitien kokemusperäinen tieto koetaan hyvin tärkeäksi asiantuntijuudeksi. Foorumin asiantuntijuutta ei tarjota ylhäältä
alaspäin, vaan asiantuntijuus ja tietämys liikkuu äitien välillä. Jokainen äideistä toimii sekä asiantuntijana että neuvon vastaanottajana.
Asiantuntijuus ei ole totaaleja ratkaisuja tarjoavaa, vaan perustuu mahdollisuuksien ja ehdotusten käsittelyyn. Kaikki tietovaranto käsitellään
mahdollisena asiantuntijuutena. Internetin äitiyskeskusteluiden asiantuntijuus muodostuu eri asiantuntijuuksien vuorovaikutuksessa.
Kokemusperäisen tiedon lisäksi keskusteluissa huomioidaan virallisten asiantuntijoiden tarjoamat ratkaisut. Keskusteluissa syntyvä
asiantuntijuus on kokemusperäisen ja virallisen asiantuntijuuden sekä vertaistuen tietohybridi. Äitiyskeskustelupalstat voidaan nähdä
kansalaistoimintana, virallisten asiantuntijuuksien vaihtoehtona, mutta myös virallista äitiyshuoltoa tukevana toimintana. Äidit myös
muodostavat elämäntilanneyhteisöllisyyden foorumin. Samassa elämäntilanteessa olevat keskustelijat hakevat jokaisen äidin oman hyvän
vanhemmuuden yksilöllistä päämäärää yhteen liittoutuneina.
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