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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tavoitteena oli tuoda esille neljän keski-ikäisen toimeentulotuen sekä sosiaalityön pitkäaikaisena asiakkaana olevan
alkoholisoituneen naisten elämänkulkua lapsuudesta nykypäivään. Tutkimuksen tavoitteena tarkastella naisten kokemuksia työttömyydestä ja
niukasta taloudellisesta tilanteesta sekä siitä, miten he kokevat tämänhetkisen elämäntilanteensa. Lisäksi tavoitteena on tutkia sitä, millainen
käsitys heillä on itsestään.
Haastateltavat valikoin sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmästä tulostettavasta seurantaraportista. Heillä tuli olla toimeentulotukipäätöksiä ajalla
30.4.1999–31.5.2005 pääsääntöisesti yli puolet vuodesta. Naiset olivat syntyneet vuosina 1959–1965.
Tärkeimpinä suuntaa antavina lähteinä tutkimuksessa käytin Riitta Granfeltin (1998) Kertomuksia naisten kodittomuudesta, Anneli Pohjolan
(1994) Elämän valttikortit? ja Kirsi Nousiaisen (2004) Lapsistaan erillään asuvat äidit ja Hanna Lindholmin (2001) Suomalaisen hyvinvoinnin
muutokset 1995–2000.
Tutkimukseni on marginaaliseen naiseuteen kuuluvaa elämänkulkututkimusta, jonka tulkinnallisena otteena on fenomenologis-hermeneuttinen
lähestymistapa. Sille olennaista on toisten ihmisten kokemusten ja kokemuksille annettujen merkitysten ymmärtäminen. Toisena lähtökohtana on
standpoint-asetelma, jonka keskiössä on naisten arkielämän kokemus. Haastatteluaineiston tulkinnalle on antanut suuntaa aineistostani nousseet
empiirisen osan keskeiset teemat: perhe, äitiys, työelämä ja päihteet, jotka toimivat tutkimuksessani viitekehyksenä. Syrjäytymis- ja
marginalisaatio-käsitteiden kautta rakennan tutkimukseni teoreettista näkökulmaa.
Haastateltavien lapsuuden perheet olivat erilaisia. Haastateltavat olivat kaikki aloittaneet työnteon nuorena ja opiskelleet vähäisesti. He olivat
jääneet pois vakituisesta työelämästä 1990- luvun alussa. He olivat aloittaneet runsaan alkoholinkäytön ennen kolmeakymmentä vuotta ja
ajautuneet päihdeongelmaisiksi vähitellen. Heillä on monia elämänkulkuun haitallisesti vaikuttavia tapahtumia. Tällä hetkellä he ovat
toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita ja osa heistä haaveilee kurssille tai työhön pääsystä.
Tulosten mukaan haastateltavat naiset kokivat pitkittyneen työttömyyden aiheuttavan taloudellista niukkuutta ja köyhyyttä. Taloudellisen
tilanteen ollessa huono lainailtiin rahaa ja kiristettiin vyötä. Toisaalta taas työttömyyden aiheuttamaan taloudelliseen tilanteeseen oli sopeuduttu
ja vähällä rahallakin voitiin pärjätä. He kokivat työttömyyden aiheuttavan masennusta, lisääntyvää juomista, alkoholisoitumista, pitkästymistä ja
tarpeettomuuden tunnetta.
Osa naisista näki itsensä hyvin negatiivisessa ja epäonnistuneessa sävyssä. Itsetunto ja itseluottamus koettiin huonoiksi ja itseä myöskin
aliarvioitiin. Ainoana positiivisena asiana tuli esille taito pitää kuria perheessä. Yksi haastateltava, joka oli haastatteluhetkellä ollut 5 kuukautta
juomatta, koki itsensä vahvemmaksi ihmiseksi kuin ennen. Hän koki omana vahvuutenaan sosiaalisuuden, myönteisyyden sekä itsenäisyyden.
Hän katsoi tulevaisuuteen myönteisesti. Muutama haastateltava koki tämänhetkisen elämäntilanteensa huonoksi ja muutama paremmaksi.
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