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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä kulttuurisen vuorovaikutuksen synnyttämää muutoksen mahdollisuutta ja tarjota siten vaihtoehtoja oman
elämänkulun suunnitteluun myös laajemmalle yleisölle.
Esittelen aluksi lyhyesti keskeiset muutokset kehitysyhteistyössä ja osoitan, että kehitysmaissa työskentely koskettaa monia suomalaisia.
Tarkastelen yhteiskunnan ja yksilön elämänkulun muutoksia, sosiaalista pääomaa, elämänpolitiikkaa, suomalaisuuden rakentumista
haastattelutilanteissa sekä tarinallistamista. Haastattelen kehitysmaissa työskennelleitä ihmisiä. Kehitysyhteistyöhön liittyvät kokemukset ovat
elämänkulun kannalta merkittäviä ja siten tutkimukseni on verrattavissa suomalaisia ja/tai suomalaista elämänkulkua esitelleisiin tutkimuksiin
(mm. Roos 1987, Kortteinen 1992, Hyvärinen 1994, Hannula 1997, Jokiranta 2003, Jähi 2004).
Keräsin haastattelujen avulla kertomuksia kehitysmaissa asuneiden kokemuksista ja etenkin kokemuksista, jotka liittyivät Suomeen paluun
jälkeiseen elämään. Haastatteluni olivat löyhästi rakennettuja ja keskustelevia. Osan haastatteluaineistosta sain Taina Pääkköseltä (Pääkkönen
1998). Yhteensä käytössäni oli 15 litteroitua haastattelua.
Pitkähköt, vuorovaikutteiset haastattelut muotoutuivat tutkimuksen edetessä ja haastattelut etenivät melko vapaasti keskustellen elämänkulkua
luotaavan rungon ympärillä. (Jokiranta 2003, 48–52; Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005). Olen litteroinut haastattelut ja esitellyt haastattelutilanteet
ja analysoinut aineistoa lukemalla sitä toistuvasti. Näin yhtäläisyydet eri haastattelujen välillä oli mahdollista löytää. (mm. Eskola ja Suoranta
1998, Hyvärinen 1998, Jokiranta 2003)
Lukiessani luetteloin kunkin haastattelun tiheän kertomisen kohdat sekä listasin teemat, joita haastatteluissa käsitellään. Näin löysin
haastateltavien korostamat asiat, joiden kautta lähestyin tutkimuskysymyksiä. Haastattelujen vuorovaikutusta analysoin sekä tekstien että
piirtämieni kaavioiden avulla ja kuuntelemalla nauhoja toistuvasti.
Tutkimuksen tuloksena esittelen neljään tyyppiin jaoteltuja tarinoita kehitysmaahan lähtijää kohdanneista ristiriitatilanteista. Tyypit ovat:
kohtalo, kokemus, koettelemus ja konflikti. Tarkastelen myös suomalaisuuden rakentumista haastattelutilanteissa; kokemukset Suomesta ja
suomalaisuudesta rakentuivat etelän kokemusten vastakohdaksi. Tarinoissa puolestaan keskityttiin vaikeuksiin ja koettelemuksiin.
Ristiriitoja aiheuttavat uudet tilanteet ja kysymykset, joita kotimaassa ei joudu pohtimaan. Vaikka haastateltavat olivat eri-ikäisiä, työskentelivät
eri aikoina ja eri puolilla maapalloa, he kiinnittivät huomiota samantapaisiin asioihin: kulutukseen, naisen asemaan, korruptioon ja elämisen
taitoon. Suomalaisuus nähtiin tehokkaana ja järkevänä toimintatapana: "Suomessa ihmiset hoitavat hommansa eivätkä jää lätisemään" tai
"suomalainen on aina luotettava ja toisaalta aika sinisilmäinen ja peräänantamaton". Suomalaisten kykyä kuunnella toista kuitenkin kritisoitiin.
Nykyisiä valintojaan haastateltavat perustelivat pitkälti kehitysmaakokemuksella. Etenkin ihmetellessään, miksi köyhä afrikkalainen osaa olla
onnellinen, mutta hyvin toimeen tuleva suomalainen eri, haastateltavat korostivat oppineensa elämisen taitoa. Yhtenä kehitysmaajakson
tärkeimpänä oppina haastateltavat pitivät monikulttuurisuuden oppimista.
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