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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään vanhusten kotiutumista laitokseen. Kotiutumista tarkastellaan prosessina, johon liittyy laitokseen muuttavan vanhuksen
koko aikaisempi asumishistoria. Nykysuuntaus laitosasumisen kehittämisessä on ollut pyrkimys kodinomaisen ympäristön tuottamiseen laitoksen
asukkaille. Tutkielmassa etsitään vastausta siihen, tuottavatko erilaiset kodinomaisuuteen tähtäävät käytännön toimenpiteet todella kokemuksia
kodista. Vanhuksen kotia laitoksessa tarkastellaan suhteessa laitoksen fyysiseen tilaan, ihmisympäristöön ja toimintamahdollisuuksiin. Lisäksi
kotia lähestytään myös tunteiden ja mielikuvien tasolla tapahtuvana suhtautumisena tilaan. Tutkielman teoreettisena taustana on se
sosiaalitieteellisen tutkimuksen nykysuuntaus, jossa tarkastellaan tilan merkitystä ihmisen arkielämän jäsentymiselle, sekä ne humanistisen
maantieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa on käsitelty sekä paikkakokemusta yleensä että erityisesti vanhuuteen liittyvää paikkakokemusta.
Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat helsinkiläisestä vanhusten asumispalvelukeskus Wilhelmiinasta kerätyt asukashaastattelut, joiden
yhteydessä on tehty myös tiloihin liittyvää havainnointia. Koska lähtökohtana on arkipäivän todellisuus sellaisena kuin haastateltavat sen
tutkijalle kertovat, on tutkielman tutkimusote etnografinen.
Tutkimus osoitti, että entisen kodin purkaminen ja sen uudelleen rakentaminen palvelutalon tarjoamiin puitteisiin muodostavat vanhan ihmisen
elämässä eräänlaisen siirtymävaiheen. Kotiutumisen näkökulmasta osoittautui tärkeäksi se, että palvelutaloon muuttavalla henkilöllä oli itsellään
mahdollisimman aktiivinen rooli muuttoprosessissa. Haastattelujen perusteella muodostui kuva kotiutumisen prosessista, jossa kodin
jatkuvuuden merkitys nousi keskeiseksi. Osalle asukkaista koti Wilhelmiinassa asettui sopuisasti osaksi elämäntarinan kokonaisuutta, kun taas
toisille muutto oli merkinnyt kriisiä tai käännekohtaa suhteessa entiseen elämään. Fyysisellä ympäristöllä, sosiaalisilla suhteilla ja toiminnalla oli
kaikilla merkitystä kotiutumisen näkökulmasta, mutta ne painottuivat eri tavoin riippuen siitä, mikä niiden merkitys oli ollut henkilön aiemmassa
elämässä.
Wilhelmiinan pyrkimykset kodinomaisuuteen olivat varsinkin tiloihin liittyvien ratkaisujen osalta onnistuneita, mutta palvelutalon ja sen
asukkaiden etu ei aina ollut tilojen käyttötarkoitusten suhteen yhtenevä. Olennaista oli kuitenkin se, että useimmat asukkaat kokivat voivansa
tehdä valintoja oman elämänsä järjestämisessä laitosoloihin. Näin palvelutalo toimi ihanteellisesti virikkeiden ja vuorovaikutuksen lähteenä, jota
asukkaat hyödynsivät omien tarpeittensa mukaan. Vapaus toimia ja tehdä valintoja osoittautui myös yhdeksi kotiutumisen edellytykseksi.
Palvelutalo vanhusten asumismuotona vastasi tähän vaatimukseen kohtuullisen hyvin.
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