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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää mitä sukupuolisensitiivinen tyttötyö on. Työni on kontekstoitu helsinkiläiselle Tyttöjen Talolle, josta
olen kerännyt tutkimusaineistoni. Tutkimuksessani on etnografinen näkökulma, sillä olen hyödyntänyt etnografialle tyypillisiä
aineistonkeruumenetelmiä, kuten havainnointia, valokuvausta, tutkimuspäiväkirjaa ja haastatteluja. Olen nimittänyt fokusryhmähaastattelut
tutkimukseni ensisijaiseksi aineistokseni ja havainnot ja valokuvat ensisijaista aineistoa tukevaksi, toissijaiseksi aineistoksi.
Fokusryhmähaastattelut on toteutettu teemahaastatteluna.
Työni rakentuu kolmen tutkimuskysymyksen pohjalta:
1. Mitä sukupuolisensitiivinen tyttötyö on?
2. Miksi sukupuolisensitiivistä tyttötyötä tarvitaan ja miten sen tarve perustellaan?
3. Miten työtä tehdään helsinkiläisellä Tyttöjen Talolla?
Vastaukset tutkimuskysymyksiini rakentuvat kolmen eri näkökulman kautta, joita edustavat Tyttöjen Talon eri toimijat; vakituinen henkilökunta,
Tyttöjen Talon tytöt ja vapaaehtoiset työntekijät. Haen vastauksia aineistolähtöisesti ja sidon ne käsitteiden kautta laajempaan
tutkimuskontekstiin. Tutkimukseni asettuu sekä tyttötutkimuksen että nuorisotyöntutkimuksen viitekehykseen. Määrittelen tutkimuksessa
käsitteet sukupuolisensitiivisyys, naistietoisuus sekä sosiaalinen tyttötyö ja avaan näiden käsitteiden kautta sitä teoreettista viitekehystä, jonka
ympärille ne kietoutuvat. Tutkimukseni analyysiosio vie nämä käsitteet käytäntöön ja osoittaan niiden merkityksen ja paikan
sukupuolisenstiivisessä tyttötyössä.
Sukupuolisensitiivinen tyttötyö näyttäytyy tutkimuksessani työotteena, joka ei tunnusta stereotypiaan sidottua tyttöyden käsitettä vaan hyväksyy
sukupuolen sisällä olevan moninaisuuden. Sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä tyttö kohdataan aidosti omana itsenään. Henkilökunnan
moniammatillisuus ja naistietoisuus muodostavat Tyttöjen Talolla tärkeän lähtökohdan sukupuolisensitiiviseen tyttötyöhön. Tutkimustulosteni
mukaan naiseudesta muodostuu työotteen voima ja juuri.
Tutkimukseni osoittaa Tyttöjen Talon merkityksen ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön tarpeellisuuden. Tyttöjen Talo näyttäytyy turvallisena
ympäristönä, jossa tyttö voi olla oma itsensä ja jossa hän saa luotettavia aikuisen naisen esikuvia. Näihin esikuviin tyttö voi peilata itseään ja
omaa naiseuttaan. Tyttöjen Talon seksuaalineuvonta ja mahdollisuus saada keskusteluapua nousivat myös merkittäviksi ja tärkeiksi elementeiksi
sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä.
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