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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten kokemuksia lapsuuden perheessään kohtaamastaan väkivallasta ja siitä selviytymisestä. Tutkimusta
varten haastateltiin viittä 22–24 -vuotiasta nuorta aikuista, jotka olivat HelsinkiMission toteuttaman väkivaltatyön kehittämiseen keskittyvän
Aikalisä -projektin asiakkaita. Haastateltavat olivat kokeneet lapsuuden perheessään itseensä kohdistunutta kaltoinkohtelua ja todistaneet
vanhempiensa välistä väkivaltaa.
Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja lähestymistapana oli hermeneuttinen fenomenologia. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla
yksilöhaastatteluilla ja analysoitiin tulkitsevan fenomenologisen analyysin, IPA:n, periaatteiden mukaisesti.
Tutkimustuloksissa tulee esille, että haastateltavien lapsuudessa ja nuoruudessa kokema perheväkivalta oli ollut monimuotoista, ja vaikuttanut
heidän elämäänsä monin kielteisin tavoin. Haastateltavien lapsuuden tunnemaisemaa olivat kuvanneet pelko, häpeä, ja yksinäisyys. He olivat
joutuneet käyttämään monenlaisia keinoja, joilla he olivat pyrkineet sopeutumaan sekasortoiseen elämään väkivallan keskellä.
Lapsuuden perheväkivaltakokemuksilla oli myös monia haastateltavien nykyelämään ulottuvia kielteisiä seurauksia, jotka aiheuttivat
pahoinvointia ja vaikeuksia muun muassa läheisissä ihmissuhteissa. Haastateltavien selviytymistä perheväkivaltakokemuksista ja niiden
aiheuttamista seurauksista tarkasteltiin esittelemällä seitsemän selviytymisen haastetta, jotka olivat: pelon voittaminen, itsearvostuksen
kehittyminen, tasapainoilu anteeksiannon kanssa, menneen hyväksyminen, ymmärryksen kasvu ja uusien näkökulmien omaksuminen, oman
elämän suunnan määrittäminen ja itsen uudelleen määrittäminen. Selviytymisen haasteet kuvasivat osittain vielä tavoiteltavia muutoksia, ja
osittain jo saavutettuja muutoksia. Eniten työstämistä vaativat vielä pelon voittaminen ja tasapainoilu anteeksiannon kanssa, kun taas loput viisi
selviytymisen haastetta näyttäytyivät pääosin jo haastateltavien saavuttamina myönteisinä muutoksina. Haastateltavien selviytymistä olivat
edesauttaneet henkilökohtaiset (itsenäinen asioiden työstäminen), ihmisten väliset (sosiaalinen tuki), sekä yhteisölliset (Aikalisä -projekti)
voimavarat.
Keskeisimpiä lähteitä perheväkivaltaan liittyen olivat Söderholm, A., Halila, R., Kivitie-Kallio, S., Mertsola, J. & Niemi S. (toim.) (2004),
Lapsen kaltoinkohtelu, sekä lukuisat kansainväliset artikkelit. Fenomenologisen lähestymistavan osalta Perttula, J. & Latomaa, T. (toim.) (2005),
Kokemuksen tutkimus. Merkitys-tulkinta-ymmärtäminen, sekä Smith, J. A. & Osborn, M. (2003), Interpretative phenomenological analysis,
teoksessa J. A. Smith (toim.), Qualitative psychology. A practical guide to research methods.
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