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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee itsetuntemus- ja elämänhallintaopaskirjallisuuden arvomaailmaa. Aihetta on käsitelty melko laajasti sosiologiassa
modernisaatioon ja yksilöllistymiseen liittyvänä ilmiönä. Nykykulttuurille leimaa antava piirteinä pidetään yksilöllistymistä, itsensä etsimistä ja
toteuttamista ja pyrkimystä elämänhallintaan. Omaa minuutta ja elämää tarkastellaan refleksiivisesti. Apuna näissä itsemäärittelyissä käytetään
usein asiantuntijoiden neuvoja ja psykologiassa kehiteltyjä sanastoja. Psykologinen kieli on levinnyt asiantuntijapiireistä maallikkokäyttöön.
Voidaan puhua arjen psykologisoitumisesta.
Janne Kivivuori on lanseerannut arjen psykologisoitumisesta käyttöön termin psykokulttuuri. Kivivuoren tutkimien psykokulttuuristen ilmiöiden
sanasto ja arvot kumpuavat lähinnä psykoanalyyttisesta psykologiasta. Sen ihanteiksi ja päämääriksi Kivivuori nimeää autenttisen minuuden
etsimisen, löytämisen ja spontaanin toteuttamisen. Autenttisuus löytyy mielen tiedostamattomasta kerroksesta, jonne kulttuurin normit ovat sen
tukahduttaneet. Kivivuori liittää psykokulttuuriin liittyväksi myös länsimaisen elämäntavan kritisoimisen ja itämaisen kulttuurin ihailun.
Sysäyksen tämän tutkielman tekoon antoi havainto, että viime vuosien (1990-luvun lopun) elämänhallintakirjallisuus ei tunnu mukautuvan
kaikilta osin Kivivuoren esittämiin psykokulttuurin piirteisiin. Psykoanalyyttisen psykologian näkemykset eivät ole läheskään kaikissa tuotteissa
pääosissa, vaan suosituksi ovat tulleet mm. behavioristisen ja kognitiivisen psykologian erilaiset sovellutukset. Niissä näyttäisi päämääränä
olevan mielen muokkaus haluttujen päämäärien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, ei niinkään autenttisen minuuden toteuttaminen. Niissä ei
myöskään kritisoida länsimaista kulttuuria, vaan pikemminkin opetetaan keinoja sopeutua länsimaiseen dynaamiseen elämäntapaan. Tutkielman
päätarkoituksena oli tarkastella tämän hypoteesin paikkaansa pitävyyttä.
Hypoteesia tarkasteltiin erään 1990-luvun lopun suosituimman ja tunnetuimman suomalaisen elämänhallintakonsulentin opaskirjan analyysin
avulla. Teoksessa esiintyviä arvoja ja päämääriä jäljitettiin semioottisen sosiologian apukeinoja käyttäen.Aineistoa lähestyttiin siis
diskurssianalyysin keinoin, jolloin näkökulma todellisuuteen on konstruktionistinen.
Analyysi osoitti, että pääosassa teoksessa oli mielen muokkauksen tekniikat, joilla ajattelua ja tunteita voidaan ohjata siten, että ne edistävät
parhaiten haluttuja päämääriä. Päämäärät saattavat olla ihmisen omia, mutta teoksessa korostetaan myös sitä, että ulkoisiin olosuhteisiin ja
vaatimuksiin voi sopeutua muuttamalla omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Näin pääosissa ei ole emansipatorinen sosiaalisista normeista vapautuva
subjekti, vaan olosuhteisiin mukautuva subjekti.
Modernin yksilön subjektiutta on totuttu pitämään kaksinapaisena: Yhtäältä velvollisuuksista kiinnipitävänä kykynä tahdonvoimaiseen itsekuriin
ja toisaalta hedonistisena autenttisuutena.Itsetuntemus- ja elämänhallintakirjallisuutta ei ole syytä liittää korostetusti jälkimmäiseen, kuten
monissa arjen psykologisoitumisen kuvauksissa tunnutaan tekevän. Analysoitavasta teoksessa on piirteitä sekä autenttisen minuuden
toteuttamisen että tahdonvoimaisella itsekurilla toteutettavasta elämänhallinnan eetoksesta. Jälkimmäinen kuitenkin korostuu.
Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet Michel Foucault, Nikolas Rose ja Anthony Giddens, sekä tutkimusmetodilähteinä Pekka Sulkunen ja Jukka
Törrönen.
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