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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan lapsuudenkodista lähdön kulttuurisidonnaista oikeaikäisyyttä ja sen saamaa merkitystä aikuistumisprosessissa
Suomessa ja Espanjassa. Tutkimus kiinnittyy pidentyneen nuoruuden kulttuurin erilaisiin, pohjois- ja eteläeurooppalaisiin ilmenemismuotoihin,
ja siihen, mistä nämä erilaiset kulttuuriset käytännöt jälkimodernissa yhteiskunnassa nousevat.
Aikuistumisesta on tullut yhä problemaattisempi ja yksilökeskeisempi prosessi. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kuitenkin eräs perinteisistä
aikuistumisen määritelmistä - lapsuudenkodista lähtö - sillä puhe aikuistumisesta jäsentyy myös konkreettisten tapahtumien kautta, vaikka
yksilön aikuisuus pääasiassa määritelläänkin henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Lapsuudenkodista lähdön katsotaan kuuluvan
oleellisena osana nuoren aikuistumiseen, mutta tämän aikuistumissiirtymän ajoitus elämänkulussa ei ole sama kaikkialla. Suomalaisnuoret
muuttavat omilleen noin 20-vuotiaina, kun taas espanjalaisnuoret jäävät lapsuudenkotiinsa aina kolmikymmenvuotiaiksi asti.
Tutkimuksessa vertaillaan suomalaista ja espanjalaista käytäntöä lapsuudenkodista lähdössä Helsingissä ja Madridissa tehtyjen nuorten aikuisten
(23-30 vuotta) teemahaastattelujen pohjalta. Aineisto koostuu 10 suomalaisnuoren ja 11 espanjalaisnuoren haastattelusta. Analyysi etenee
teemoittain ja se alkaa kulttuurisen oikea-aikaisuuden pohdinnasta, jossa vertailu keskittyy ensisijaisesti kulttuuristen käytäntöjen muotoihin. Sen
jälkeen tarkastellaan erillään niitä kulttuurisia prosesseja, joissa nämä oikeaikäisyyden käytännöt syntyvät Suomessa ja Espanjassa. Analyysin
kohteena on siis suomalaisnuorten individualistinen suhde omaan tilaan ja aikuistumiseen, sekä sen vastakohta, espanjalaisnuorten familistisempi
suhtautumistapa. Sekä suomalaisessa individualismissa että espanjalaisessa familismissa analyysi keskittyy samojen teemojen - tilan, vapauden,
vastuun ja aikuistumisen - ympärille. Vertailun metodiikan avulla on tarkoitus saada tietoa sosiaalisten käytänteiden rakentumisesta ja siitä, mikä
näissä käytänteissä on olennaista. Miksi lapsuudenkodista lähtö normittaa ainakin joltain osalta suomalaista, muttei espanjalaista aikuistumista?
Tutkimuksen keskeisin tulos on aikuisuutta määrittävän vastuun erilainen ilmeneminen Suomessa ja Espanjassa, mikä näyttää tekevän
ymmärrettäväksi sen, miksi suomalaisnuoren pitää lähteä lapsuudenkodistaan espanjalaisnuorta aikaisemmin. Nämä erilaiset,
kulttuurisidonnaisen vastuun muodot on nimetty individualistiseksi ja familistiseksi vastuuksi. Suomalaisnuorten aikuistuminen järjestyy
individualistisen vastuun pohjalta, johon vastuun ottaminen itsestä kuuluu olennaisena osana. Tämä takia oma tila on ensiarvoisen tärkeä yksilön
aikuistumisen kannalta, sillä täydellistä vastuuta itsestä ei ole mahdollista ottaa lapsuudenkodissa asuttaessa. Familistista vastuuta noudattavat
espanjalaisnuoret sitä vastoin voivat jakaa vastuuta omasta itsestään muiden - jopa vanhempiensa - kanssa ja silti aikuistua. Espanjalaisnuorilla
oma tila ei tullut esiin itseisarvona toisin kuin suomalaisnuorilla.
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