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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän maisterin tutkielma käsittelee syrjäytymisuhan alaisille nuorille suunnattua tuetun asumisen muotoa, eli foyereita. Keskityn
tutkielmassani englantilaiseen foyer -järjestelmään, joka sai alkunsa 1990-luvun alussa. Työ edustaa tapaustutkimus ja täten suuri osa
tutkielmasta on omistettu aiheen kuvaukselle. Valitsin tämän lähestymistavan, koska aihe on suhteellisen uusi ja tuntematon. Tämän vuoksi sen
läpikotainen tarkastelu on arvokasta itsessään.
Jotta aihe tulisi eriteltyä useasta eri näkökulmasta, eri foyereiden väliset erot huomioon ottaen, tutkielmassa ei ole käytetty yhtä kaikenkattavaa
teoriaa. Yhden teorian sijaan olen käyttänyt useita teoreettisia väittämiä, jotka ovat yhteydessä aiheeseen, ja käyttänyt näitä väittämiä yleisenä
viitekehyksenä. Tärkeimmät metodit tässä tutkimuksessa ovat olleet puolistrukturoidut haastattelut ja pienessä mittakaavassa tehty postikysely.
On kuitenkin korostettava, että koska aihe on suhteellisen tuntematon eikä siitä ole tehty merkittäviä tieteellisiä tutkimuksia, tutkimus perustuu
pitkälti englantilaisen foyer -liikkeen julkaisemaan materiaaliin ja siinä tehtyihin väittämiin.
Aloitan tutkimuksen esittelemällä foyer -käsitteen sekä keskeisimmät tässä tutkimuksessa käytetyt metodit. Seuraava osio keskittyy 1980-luvun
ja 1990-luvun alun englantilaiseen yhteiskuntaan, ja erityisesti muutoksiin asuntotilanteessa, työttömyydessä ja kodittomuudessa. Tarkastelu
todistaa, että tarve foyer -tyyppiselle järjestelmälle kasvoi näiden muutosten seurauksena. Seuraava osa tarkastelee hypoteeseja kodittomuudesta,
individualismista ja yhteisöllisyydestä Tämän osion tarkoituksena on osoittaa, että foyer -liike on ollut yhteydessä laajoihin abstrakteihin
yhteiskunnallisiin muutoksiin ja että foyereita - sekä erityisesti niiden eetosta - voidaan ymmärtää tätä muutosta vasten.
Tutkielman viimeinen osa on pääasiallisesti foyereiden sekä kaikkia niitä yhdistävien piirteitten kuvailua. Päätän tutkimuksen esittämällä, että
huolimatta foyereihin sekä erityisesti niiden eetokseen liittyvistä ongelmista, foyerit ovat onnistuneet suhteellisen hyvin tukiessaan niiden
asukkaita heidän siirtymässään riippuvuudesta itsenäisyyteen.
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