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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkasteltiin erään verkossa toimivan keskustelupalstan aktiivisimpien osallistujien viestejä tarinallista lähestymistapaa käyttäen.
Keskustelupalstan teema oli läheisen henkilön kuolema, ja osallistujat itse läheisensä menettäneitä. Tutkimuksen kohteena olivat siten surusta ja
menetyksestä kerrotut tarinat.
Aineistoon valittiin kahdeksan aktiivisimman osallistujan viestit vuoden ajalta. Tavoitteena oli tarkastella ensisijaisesti surua ja menetystä
koskevaa puhetta, mutta kiinnostuksen kohteena oli myös itse keskustelupalsta, ja sen funktio surevien elämässä. Tarinoiden avulla pyrittiin
selvittämään, millaisia merkityksiä surevat antoivat läheisensä kuolemalle ja omalle surulleen.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui narratiivisesta lähestymistavasta ja suruun liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Myös
tutkimuksen kontekstiin, verkkokeskusteluun, otettiin kantaa sekä teorian kautta että analyysissa. Aineiston analyysissa hyödynnettiin sekä
narratiivista menetelmää että laadullista sisällönanalyysia.
Verkkokeskustelun todettiin antavan sureville tukea, ja osallistujat kokivat palstalle kirjoittavien toisten surevien tuntuvan läheisiltä.
Keskustelupalstalla myös todettiin olevan tietynlaista yhtenäisyyttä puheenaiheiden valinnassa ja ajatusmalleissa. Tätä selitettiin osaksi
sosiaalisen vertailun teorian avulla. Osallistujien todettiin kertovan neljä eri tarinaa, erilliset tarinat surusta, vainajasta ja kuolemasta sekä muusta
elämästä. Viimeistä tarinaa ei käsitelty tässä tutkimuksessa sen tarkemmin. Tarinoiden sisältämien rakennepiirteiden todettiin olevan paljolti
samoja kuin vastaavissa aiemmissa tutkimuksissa.
Keskeisenä johtopäätöksenä olivat löytyneiden tarinoiden tulkinnan lisäksi surevien antamat merkitykset omalle surulleen ja läheisensä
kuolemalle. Tärkeimmät selitykset liittyivät kohtaloon ja uskontoon, vainajan elämään sekä omaan kasvamiseen. Selittämättä jättämisen tulkittiin
kertovan keskeneräisestä suruprosessista.
Tutkimuksen keskeisimmät lähteet olivat narratiivisen lähestymistavan osalta Vilma Hännisen (2000) väitöskirja Sisäinen tarina, elämä ja
muutos, ja surututkimuksen osalta narratiivista näkökulmaa suruun yhdistänyt Robert A. Neimeyerin toimittama teos Meaning Reconstruction &
the Experience of Loss sekä Paul C. Rosenblattin (2000) tutkimus Parent Grief, jossa tarkasteltiin lapsensa menettäneiden vanhempien
narratiiveja.
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