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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän sotalapsia koskevan elämänkertatutkimuksen aineisto muodostuu taustoja selvittelevästä kyselylomakeaineistosta sekä haastatteluista.
Taustakyselyyn osallistui 16 lappeenrantalaisen sotalapsiyhdistyksen jäsentä, joista yhdeksän osallistui myös haastatteluun.
Haastatteluaineisto ryhmiteltiin viideksi erityyppiseksi tarinaksi: (1) vapauden ja seikkailun tarinat, (2) vapaus vai rikkaus -tarinat, (3) vapaus vai
rakkaus -tarina, (4) tunnetarinat ja (5) yksinäisen sotalapsen tarina.
Tutkimus pyrki selvittämään, (1) mitä ja (2) millaisia muutoksia suomalaiset sotalapset kokivat muuttaessaan pois sodan jaloista vieraaseen
maahan, (3) mikä joko Suomen tilanteessa tai yksittäisen perheen elämässä aikaansai juuri näiden sotalasten Ruotsiin lähdön, (4) ovatko
tutkittavat jatkaneet yhteydenpitoaan kasvatusperheeseensä Suomeen palattuaan, (5) millainen merkitys tällä yhteydellä ja suhteella heille on
ollut ja (6) mitä sotalapsiyhdistyksen toimintaan osallistuminen merkitsee tutkittaville ja millainen funktio yhdistystoimintaan osallistumisella
heille on.
Tutkimuksessa muutto tulkittiin maantieteellisen sijainnin muuttumisen lisäksi myös psykologisten ja emotionaalisten siteiden katkeamisena ja
uudelleen solmimisena.
Yli puolelle haastatelluista muutto sotalapseksi Ruotsiin merkitsi muutosta suhteessa koettuun vapauteen. Kahdelle tämä vapaus oli vapautta
Suomen oloihin verrattuna, kolmen kohdalla ruotsalaisessa perheessä korostuivat valvonta, säännöt sekä yläluokkaisempi ja vauraampi
elämäntapa. Yhdessä tarinoista löytyy vielä oma erityinen rakastettuna olemiseen liittyvä juonteensa.
Tutkielmassa tarkennettiin myös muutoksen käsitettä. Johtopäätöksenä todettiin, että muutoksen havaitseminen edellyttää erilaisuuden
havaitsemista ja tunnistamista, ja muutoksen sietäminen ja muutoksesta selviäminen minän pysyvyyden ja jatkuvuuden kokemista. Sotalapsille
tärkeä symbolinen jatkuvuuden merkitys sisältyi kotoa saatuihin vaatteisiin. Niiden katoaminen tai tuhoaminen merkitsi jonkin jatkuvuutta ja
pysyvyyttä edustaneen menettämistä.
Muutoksen vastavoimaa jatkuvuutta käsiteltiin myös yhteydenpidon näkökulmasta. Taustakyselyn mukaan valtaosa vastaajista oli myöhemmin
jollakin tavalla (tapaamiset, puhelut, kirjeet, kortit) pitänyt yhteyttä ruotsalaiseen perheeseensä.
Sotalapsiyhdistyksen merkityksestä suurin osa kyselylomakkeeseen vastaajista piti tärkeimpänä sitä, että oli mahdollista tavata
"kohtalotovereita", joiden kanssa voi jakaa sotalapsuuteen liittyviä kokemuksia
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