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Tarkastelen tutkimuksessani lapsia, nimenomaisesti sijaishuollon piirissä eläviä lapsia.
Tutkimustehtäväni sijoittuu siis lapsia koskevan yhteiskunnallisen huolen ytimeen. Tutkielma
käsittelee lastenkotilasten kodille antamia merkityksiä. Kodille annetuissa merkityksissä
keskityn kuvaamaan kotia lasten omin sanoin ja heidän kodille määrittämiensä merkitysten
kautta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää sitä, millaisena paikkana lastenkoti lapsille
näyttäytyy. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään sitä, millaiseksi lapset kuvittelevat oman
kotinsa tulevaisuudessa. Koti hahmottuu tutkielmassa lapsille erityisesti fyysisenä,
sosiaalisena ja mentaalisena paikkana.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu neljän lastenkotilapsen
haastatteluista ja heidän piirustuksistaan. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joiden
aikana haastatellut lapset samalla ilmaisivat kodille antamiaan merkityksiä myös piirtämisen
avulla. Tutkielman  aineisto on analysoitu narratiivista menetelmää käyttäen.

Lastenkotilasten kodille antamien merkitysten perusteella lasten voidaan katsoa kokevan
kuuluvansa lastenkotiin. Lapset pitävät sitä myös erityisen turvallisena ja rauhallisena
paikkana asua. Oma tulevaisuuden koti näyttäytyy lapsille myös miellyttävänä paikkana, jossa
korostuu melko paljon samoja ominaisuuksia, kuin lastenkodissa. Lastenkodin ja oman
tulevaisuuden kodin väliltä löytyykin sekä lasten puheen että heidän piirustusten perusteella
enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavuuksia. Tutkielman kautta nousee esiin myös lasten
erityisyys tutkittavina, sillä lasten tuottaman tiedon luonne osoittautui tutkielman kuluessa
melko niukaksi.

Asiasanat: lastenkoti, koti, lapsi, lapsuus, tulevaisuus, narratiivisuus, kuvallinen ilmaisu
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1 JOHDANTO

Oma koti on monelle ihmiselle kullan kallis paikka. Koti ei kuitenkaan ole pelkkä

asuinpaikka, vaan se muodostuu kodiksi aina asukkaidensa mukaan. Kotia kohtaan tunnetaan

myös monia erilaisia tunteita, jotka yleensä koostuvat positiivisista turvallisuuden,

sosiaalisuuden ja lämmön tunteista. Käsitykset kodista voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia.

Näin ollen kotia on vaikea määritellä, sillä kun koti voi yhdelle merkitä pysyvää paikkaa ja

kiinnekohtaa, voi se toiselle puolestaan merkitä asuntoa ja kattoa pään päällä.

Koti mielletään erityisen tärkeäksi paikaksi lapsille. Vaikka ihmiset tekevätkin asunnosta

kodin, niin monen mielestä juuri lapset viimeistelevät sen. Kaikille lapsille koti ei kuitenkaan

merkitse punaista tupaa ja perunamaata, saati sitten paikkaa, jossa asuu vain ydinperhe.

Millaisena paikkana koti siis näyttäytyy sellaisille lapsille, jotka ovat sijoitettuina oman

kotinsa ulkopuolelle? Kokevatko lastenkotilapset lastenkodin omaksi kodikseen? Entä

millaisia ovat lastenkotilasten haaveet omasta tulevaisuuden kodistaan? Nämä ovat keskeisiä

kysymyksiä, joihin etsin omassa tutkielmassani vastausta. Kodin merkitykset nousevat

yleensä tärkeiksi erityisesti silloin, jos koti kyseenalaistuu tai kodin itsestäänselvyys järkkyy.

Siksi olenkin tutkielmassani kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä lapset antavat

lastenkodille kotina. Olen myös kiinnostunut siitä, eroavatko nämä merkitykset heidän

tulevaisuuden kodilleen antamista merkityksistä.

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi siitä, kun työskennellessäni lastenkodissa kuulin lasten

keskustelevan kodista. Keskusteluissaan lapset sekä muistelivat aiempia kotejaan että

vaihtoivat käsityksiään lastenkodista. Aina välillä lapset innostuivat myös haaveilemaan

omista kodeistaan, joissa he sitten aikuisina itse asuisivat. Kuuntelin lasten keskusteluja

mielenkiinnolla ja juuri nämä keskustelut saivat minut kiinnostumaan lastenkotilasten

kotikäsitysten tutkimisesta. Tutkielmaa varten haastatelin lastenkotilapsia ja he piirsivät

samalla myös kotikuvia.

Lähestyn tutkielmassani kolmea tutkimusaluetta: lapsuustutkimusta, kodin merkitysten

tutkimusta ja narratiivisuutta. Tutkielmani alussa määrittelen lapsia ja kotia tutkimuskohteena.

Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen lähestymistapaa ja sen toteutusta. Sitten siirryn

kuvaamaan tutkimustuloksiani lasten kotiin liittyvistä kokemuksista ja merkityksistä. Lopuksi

esitän vielä omia tutkimuksen kautta esiin nousseita pohdintojani.
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     2 KOTI JA LAPSET TUTKIMUSKOHTEENA

Sekä koti että lapset ovat tutkimuskohteina haastavia. Kodin tutkimuksen tekee vaikeaksi se,

että kotia on vaikea määritellä ja sen käsite on laaja. Lasten tutkimus on puolestaan vaikeaa

siksi, että lasten oman äänen kuulemista heitä koskevissa asioissa helposti aliarvioidaan.

Näiden seikkojen myötä koti ja lapset ovat tutkimuskohteina paitsi haastavia, myös osaltaan

salattuja. Salattuja siksi, että on varmasti mahdotonta koskaan täysin tietää mitä kaikkea koti

todella ihmiselle merkitsee ja mitä kaikkea varsinkin pienten lasten ajatukset elämästään

pitävät sisällään.

Omassa tutkielmassani kotiin ja lapsuuteen liittyvät määritelmät ovat keskeisessä osassa.

Käsittelen ensin hieman kodin merkityksen käsitettä, sillä kotiin liitettävät merkitykset

auttavat hahmottamaan myös kodin tutkimuksen yleistä kenttää. Tämän jälkeen tarkastelen

lapsiin ja lapsuuteen liittyviä aiempia tutkimuksia ja tarkastelen sitä, millaista lapsen tuottama

tieto on aiempien tutkimusten valossa. Käsittelen myös sitä, millaista lapsen sijoittaminen

oman kodin ulkopuolelle on ja millaisia nämä oman kodin ulkopuoliset sijoituspaikat ovat.

Tätä kautta pyrin valottamaan sijaishuollon piirissä elävien tutkittavien lasten erityisyyttä

kodin merkitysten tulkkeina.

2.1 Kodin merkitys

Koti on sanana monimerkityksellinen. Kaikille tuttu sanonta "Oma koti kullan kallis"

kiteyttää omalla tavallaan ajatuksen kodin merkityksestä. Sanonnassa koti on saanut sekä

henkilökohtaisen (oma koti) että arvottavan (kullan kallis) merkityksen. Koti on siis jotakin

erityistä ja ainutlaatuista. Alkuaan kodilla ollaan viitattu kota-sanaan, jolla tarkoitettiin suojan

ja turvan antavaa keilamuotoista asumusta. Kota on sanana viitannut myös äidin kohtuun,

turvallisimpaan paikkaan ihmisen olla. Näiden lisäksi kota on ollut myös paikka, jossa on

keittomahdollisuus. Sana viittaa myös talouteen ja kotakuntalaisiin, siellä asuviin ihmisiin.

Kotaa on ollut mahdollista kotina  liikutella paikasta toiseen ja siksi samalla henkilöllä tai

perheellä on voinut olla useita koteja. Koti-sanalla ollaan tarkoitettu myös yhden tai

useamman henkilön, tavallisesti perheen, kalustettua asuntoa tai taloa. Joka tapauksessa kotiin

voidaan siis katsoa kuuluvan aina siellä asuva ihminen tai ihmiset. (Granö & Suominen &

Tuomi-Nikula 2004, 7-8.)
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Koti on tutkimuskohteena hyvin tunnelatautunut. Kotia ja kodittomuutta tutkineen Riitta

Granfeltin (1999) mukaan menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kodissa läsnä toisiinsa

kietoutuneina. Kotiin voi liittyä huolenpitoa, läheisiä ihmisiä ja muistoja menneestä tai se voi

myös olla asujalleen vankila, josta ei osaa, uskalla tai haluakaan enää lähteä. Ennen kaikkea

koti on kuitenkin eletty ja koettu tila. Tämä tila pitää ensin ottaa emotionaalisessa

merkityksessä omakseen ja vasta sen jälkeen se voi toimia kotina. Koti herättää jokaisessa

myös omia mielikuvia: se on toisaalta tuttu ja itsestään selvä käsite, mutta samalla se on

kuitenkin myös erittäin monimerkityksinen. (Granfelt 1999, 27.)

Koti täyttää sosiaalisia ja psykologisia tarpeita. Se luo paikkana tietynlaista kontrollia

elämään ja toimii sopivana ympäristönä perhe-elämälle. Koti on myös paikka, jossa voi

ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Kaiken kaikkiaan koti luo tunteen turvallisuudesta.

(Rapoport 1998, 30.) Kodin merkitys korostuu silloin, kun henkilö on pois kotoaan. Kotoa

poissa olemisen tunnetta ilmaistaan koti-ikävänä. Koti-ikävä on kaipuuta kaikkiin henkilölle

emotionaalisesti tärkeisiin asioihin. Tämän vuoksi henkilö voi menettäessään paikan, jonka

hän mieltää "siksi ainoaksi kodikseen", säilyttää kodin ja siihen liittyvän kotiseudun

mielessään loppuelämänsä ajan idealistisena ja symbolisena paikkana. (Granö & Suominen &

Tuomi-Nikula 2004, 9-10.)

Kodin merkitykset hahmottuvat jokaiselle ihmiselle heidän omien kokemustensa perusteella.

Mutta mitä koti sitten tarkoittaa eri ihmisille? Tähän kysymykseen vastausta on hakenut Laura

Huttunen (2002) tutkiessaan tarinoiden kautta sitä, millaisia merkityksiä koti saa silloin, kun

ihminen muuttaa maasta toiseen. Kodin ja kuulumisen kokemukset ovat merkittäviä

arkipäivän elämän kannalta. Näin ollen niiden tutkiminen koskettelee siis arjen kannalta

merkittäviä kysymyksiä. (mt., 12-13.) Koti on paitsi emotionaalisesti myös poliittisesti

latautunut sana. Kodin merkitys eri ihmisille eri puolilla maailmaa ei ole mitenkään itsestään

selvä, vaan se herättää paljon kysymyksiä. Nämä kysymykset liittyvät ennen kaikkea siihen,

miten kodissa paikka, tila, kuuluminen ja kiinnittyminen liittyvät toisiinsa. (mt., 50.)

Anni Vilkon (1998) mukaan koti on jatkuvasti läsnä jokapäiväisessä arjessamme.

Kotikäsitettä voidaan määritellä ja tarkastella kaksijakoisesti. Koti on toisaalta tietty paikka,

tiettynä aikana sijaitseva asunto, josta olemme tehneet kotimme. Toisaalta koti on "mielen

koti", johon liittyvät sosiokulttuurinen arvomaailmamme, yksilölliset kokemuksemme ja

tunteemme. Kysymys "kodin tunnusta" kiteytyy kodiksi kokemisesta, kotoisuudesta ja
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johonkin kuulumisesta. Vastakohtana niille ovat vieraus, kodin kaipuu ja kodittomuus. (mt.,

27-28.) Koti voidaan jakaa fyysiseen kotiin ja mielen kotiin, mutta lisäksi sitä voidaan

tarkastella myös sosiaalisen kanssakäymisen tapahtumapaikkana (Vilkko 2000, 214). Kodin

kolmijakoisessa tarkastelussa kotia voidaan siis kuvata fyysisenä, mentaalisena ja sosiaalisena

paikkana. Jokainen tarkastelutapa avaa erilaisen näkökulman kodin tarkasteluun ja siihen,

millaisia eri merkityksiä kodille näistä näkökulmista käsin annetaan.

Edellisistä ilmenee, että koti voidaan ymmärtää eri tavoin. Se voidaan ymmärtää paitsi

fyysisenä asuinpaikkana myös mielen maisemana, idealistisena ja kuviteltuna paikkana. Koti

on ilmaisuna jokaisen henkilökohtaisesti määrittelemä, koska koti voi olla koti vain sille, joka

tuntee kodin omakseen. Tämän vuoksi kotia voidaankin tutkia usein eri menetelmin ja

monesta eri näkökulmasta. Kotia voidaan tutkia paikkana, jossa asutaan ja tällöin korostuvat

kodin fyysiset piirteet, kuten kotitalon arkkitehtuuri ja kalustus. Kotia voidaan tutkia myös

kodin asukkaiden kautta. Kohteena voivat tällöin olla vaikka lapsista ja vanhemmista

koostuva perhe, avopari tai yksin asuva vanhus. Aivan tiettyjen ihmisryhmien tarkoitukseen

suunniteltuja koteja voidaan myös tutkia. Tällaisia instituutioita ovat muun muassa orpokoti,

turvakoti ja matkustajakoti. Nämä kodit kiinnittyvät jo nimillään turvaan, rauhallisuuteen,

yhteisöllisyyteen ja asumiseen. (Granö & Suominen & Tuomi-Nikula 2004, 10-11.) Omassa

tutkielmassani kodin käsite ja tutkimus jäsentyvät lasten itsensä kodille antamien merkitysten

kautta.

2.2 Lapsi- ja lapsuustutkimus

Tapani lähestyä lapsia tutkittavina kiinnittyy lapsuustutkimukseen. Lapsuus ei ole vain

valmistautumista yhteiskuntaelämään ja siinä toimimiseen, vaan se on myös jo itsessään

"elämää" ja osallisuutta yhteiskuntaelämään. Lapsuutta voidaankin näin ollen pitää läpeensä

yhteiskunnallisena ilmiönä. Lapsuustutkimuksessa lapset on hyväksytty sosiaalisiksi

toimijoiksi, jotka eivät elä pelkästään toisten heille valmistamissa maailmoissa. Lapset

rakentavatkin myös itse aktiivisesti elämäänsä ja elinympäristöään. Niin tehdessään he

osallistuvat myös osaltaan ympäristönsä muovaamiseen. Lapset ovat aktiivisia sosiaalisia

toimijoita ja siksi heidän tutkimisensa edellyttää tutkijoilta uudenlaista kuuntelemista ja lasten

kokemustiedon kunnioittamista. (Alanen 2001, 173-175.)



9

Yksi syy siihen, miksi lapsuutta ei ole tutkittu yhtä paljon kuin aikuisuutta on se, ettei

lapsuustutkimusta olla aiemmin osattu arvostaa muiden tutkimusaiheiden tavoin. Lasten

itsensä tutkiminen on jäänyt tutkimuksen saralla tästä syystä melko varjoon, jopa heidän omia

arkipäivän kokemuksiaan tutkittaessa. Lapsilta itseltään kerätyn tiedon ollaankin vasta

myöhemmin ymmärretty olevan paitsi aitoa, myös luovaa ja rikasta. (Holloway & Valentine

2000, 5-6.) Lapsi-sanaa tulisi käyttää nykyistä rohkeammin ja arvostavammin. Lapsi ei

tarkoita jotakin lapsellista, sillä lapsuus on yksi tärkeä ajanjakso ihmisen elämässä. Sitä pitäisi

tukea ja suojella, sillä Suomessa lapsi-sanan käyttöä helposti vältellään ja aletaan puhua

nuorista kohta kun he aloittavat koulunkäynnin. Tällä halutaan korostaa lasten itsenäisyyttä ja

riippumattomuutta, mutta tämän seurauksena heidät jätetään myös itse vastaamaan

elämästään. (Pulkkinen 2002, 119.) Lapsen käsitteellä voidaan viitata kehitysvaiheeseen tai

ikään, kun lapsuudesta puhutaan elämänvaiheena. Arkipuheessa lapsuudella kuitenkin

tarkoitetaan yleensä aikaa, joka on vietetty lapsuudenkodissa. (Jähi 2004, 39.)

Uudenlainen yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus alkoi hiljalleen hahmottua 1980-luvun

puolivälissä. Lapsuutta ryhdyttiin käsittelemään yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkijat

kiinnostuivat siitä, mitä lapsuus merkitsee lapsille juuri heidän itsensä kokemana. Lapsia

alettiin pitää lapsuustutkimuksessa aktiivisina toimijoina, jotka vaikuttavat elämänsä

muotoutumiseen ja ovat aiemmin kuviteltua kyvykkäämpiä toimijoita. Lasten aktiivisuuden

korostaminen ja lapsuuden ymmärtäminen nousivat tärkeiksi tutkimuskohteiksi. Sosiaalisena

konstruktiona ymmärrettynä lapsuus, kuten myös tiede ja lapsuustutkimus ovat lapsuutta

rakentavia. Näin ollen lapsista saadun tiedon tulisi olla heidän elinolojaan parantavaa ja

muutokseen tähtäävää. Lapsuustutkimuksen lähtökohdaksi syntyi tasa-arvoon ja

oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen, unohtamatta lasten yhteiskunnallisen aseman

parantamista. 1990-luvun kuluessa lapsuustutkimus eriytyi ja muuttui yhä

monitieteellisemmäksi. Myös lapsuuden näkeminen yhteiskunnassa sai erilaisia painotuksia ja

nämä painopiste-erot ovat vaikuttaneet siihen, miten lapsi tutkimuksessa nähdään. (Miettinen

& Väänänen 1998, 69-71.)

2000-luvun alussa Suomessa on käynnissä useita yhteiskunnallisia muutoksia.

Yhteiskuntatieteellisen lapsuustutkimuksen mukaan yhtä meneillään olevista

muutosprosesseista voitaisiin tulkita suomalaisen yhteiskunnan sukupolvijärjestyksen

murrokseksi. Tämän murroksen ja modernin lapsuuden institutionaalisen rakennelman myötä

lapsuus on todella saanut uuden merkityksen. Lapsuus on opittu ymmärtämään elämänkulun
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vaiheeksi, jossa pienet ihmiset ensin perheen, päivähoidon ja koulun suojissa,

kehitystarpeitaan vastaavan suojelun, kasvatuksen ja koulutuksen turvin vähitellen siirtyvät

kohti seuraavaa päämäärää, aikuisuutta. Lapsuutta määritetään myös yksilön kasvun,

kehityksen ja yhteiskuntaelämään oppimisen ajaksi. Tänä aikana lapset ovat muiden

kasvatuksen, suojelemisen ja kontrollin kohteena. Nyt tiedetään aiempaa paremmin mitä

lapset tarvitsevat, sillä hyvä lapsuus on normitettu. Tämän lisäksi on myös olemassa varmuus

siitä, että lapsilla on oikeus hyvään lapsuuteen. (Alanen 2001, 163-164.)

Tieteellinen näkemys lapsuudesta on monimutkainen. Se nähdään kompleksisena erilaisten

mahdollisuuksien prosessina, jossa lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutus on keskiössä.

(Rauste-von Wright 1994, 10.) Lapsuus on meille kaikille tuttu aihe ja tiedämme siitä paljon,

mutta tutkimusaiheena se on kuitenkin erittäin vaikea. Vaikeutena on tutkia lapsuutta niin,

ettemme toista omia henkilökohtaisia käsityksiämme ja kulttuurimme arkitotuuksia.

Tutkimusongelmia ja työvälineitä ei myöskään tulisi valita omien mieltymysten pohjalta.

Lapsitutkimuksessa tutkijan keskeiseksi taidoksi nouseekin valmius toimia samaan aikaan

kahdella tasolla: lapsuuden arkitodellisuuden ja käsitteiden. (Rauste-von Wright 1994, 8-9.)

Lapsuustutkimus on vielä melko uusi tulokas yhteiskuntatieteiden piirissä. Kuten muidenkin

tutkimusalueiden, myös lapsuustutkimuksen kehittyminen näkyy tutkimuksen määrällisenä

kasvuna. Se näkyy kuitenkin ennen kaikkea myös siinä, miten erityiseen tutkimuskohteeseen

liittyvää käsitteistöä pystytään tuottamaan tiedontuottamisen välineiksi. Ja kuten yleensä

tieteissä, lapsuustutkimuksessakin käsitteellinen kehittämistyö etenee hitaasti. Mutta miten

lapsuustutkimuksessa tuotettuja uusia havaintoja sitten tulisi alkaa käsitteistää? Yksi

lapsuustutkimuksessa hyödynnetty käsitteenmuodostusstrategia on sellainen, jonka mukaan

normaalit käsitteet voidaan ymmärtää täysin käyttökelpoisiksi silloin, jos lapset

tutkimuskohteena hyväksytään sosiaalisiksi toimijoiksi muiden yhteiskuntaelämään

osallistujien rinnalla. Toinen, teoreettisempi käsitteenmuodostusstrategia puolestaan rinnastaa

lapsuustutkimuksen muihin "toiseustutkimuksen" alueisiin. Tällöin lapset ja aikuiset nähdään

joko sukupolviryhminä tai sukupolvikategorioina, joiden väliset suhteet ovat määräytyneet

yhteiskunnallisesti ja historiallisesti. Tämän vuoksi suhteet ovat myös muuttuvia ja

muutettavissa, joten niitä voidaan tutkia kuten muitakin yhteiskunnallisia suhteita. (Alanen

2001, 179-181.) Itse käsitän tutkielmassani lapset sosiaalisiksi toimijoiksi siinä missä muutkin

yhteiskuntaelämään osallistujat. Tutkimuskohteena lapset ovat kuitenkin mielestäni erityisen
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mielenkiintoinen yhteiskuntaelämän ryhmä, sillä heiltä itseltään saatu tieto on erittäin

arvokasta.

Lapsuustutkimus avaa uuden näkökulman lasten paikkaan yhteiskunnassa. Se avaa myös

näkökulman sekä lapsuuden yhteiskunnalliseen tilaan että sen muuttuvaan kokemiseen.

Lapsuustutkimuksen lähtökohdat ja siitä kertyvät tutkimustulokset herättävät kyselemään

monien hyvinvointivaltiollisten lapsipoliittisten ja luonnollisten käsitystemme perään.

Tärkeinä kysymyksinä esiin nousevatkin ainakin kysymys siitä, miten lasten etu meillä

määritellään ja miten lasten oikeuksista keskustellaan sekä kysymys siitä, millaisilla termeillä

kasvatus-, perhe- ja koulupolitiikassa puhutaan. (Alanen 2001, 182.)

2.3 Lapsi tiedon tuottajana

Lapsilähtöisiä näkökulmia väitöskirjassaan avanneen Aino Ritala-Koskisen (2001) mukaan

lapset ovat olleet heitä koskevissa tutkimuksissa pikemminkin passiivinen kohde kuin

aktiivisia oman elämänsä tiedontuottajia. Yhteiskuntatieteilijöillä ei ole myöskään uskottu

olevan taitoa haastatella lapsia tutkimuksen tarkoituksiin, koska heillä ei ole

erityisvalmennusta lapsen psykologisen kehityksen tuntemiseen. Tämän vuoksi lapsia onkin

haastateltu vain harvoin laadullista sosiaalitutkimusta varten. Aidon lapsinäkökulman

saaminen tutkimukseen edellyttää kuitenkin sitä, että tieto saadaan lapsilta itseltään eikä

muiden tahojen välittämänä. (mt., 65.)

Lapset ovat tärkeitä oman elämänsä tiedontuottajia, mutta tämän tiedon kerääminen ja kerätyn

aineiston tarkastelu osoittautuvat usein hankalaksi tutkimuksen kannalta juuri lasten

tuottaman tiedon erityispiirteiden vuoksi. Elisabet Doverborgin ja Ingrid Pramlingin (1991)

mukaan,  mikäli ollaan kiinnostuneita lasten ajatuksista ja mielipiteistä, on luonnollista kysyä

juuri lapsilta kuinka he asioista ajattelevat. On selvää, että lapset ajattelevat ja kokevat

maailman eri tavoin kuin aikuiset ja vaikka tämän ajatustavan ymmärtäminen on kiehtovaa,

niin se on myös erittäin vaikeaa. (mt., 7-10.) Lapset ovat väestöryhmänä usein toissijaisia ja

siksi on erittäin tärkeää saada lapsiväestö puhumaan omasta näkökulmastaan (Alanen &

Bardy 1990, 17).
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Jos lapsen oman kokemustiedon arvokkuutta tiedon lähteenä ei osata ymmärtää, tulee lapsen

paikka yhä pysymään yhteiskunnassamme marginaalissa. Vaikka lapsi nähdään

kulttuurissamme "tarvitsijana", niin tästä huolimatta yhä harvemmin lapsen oikeus tulla

kuulluksi itseään koskevissa asioissa todella toteutuu. Perinteisesti on kuviteltu, että vasta

toimiessaan aikuisen tavoin lapsi on kehittynyt ja vasta tällöin hänen näkökulmallaan on ollut

merkitystä. Tämän seurauksena lapsen ajatusmalleja ei olla osattu ymmärtää lapsille

ominaisista tavoista toimia ja lapsen näkökulma on helposti jäänyt taustalle. Lapsista on toki

paljon tietoa, mutta lapsista itsestään lähtevää tietoa on yhä melko vähän. (Kyrönlampi-

Kylmänen 2006, 154.)

Lapsia koskeva tieto on perinteisesti kerätty aikuisilta, kuten lasten vanhemmilta ja opettajilta.

Syynä siihen, miksi tietoa ei olla kerätty suoraan lapsilta itseltään ollaan pidetty sitä, että

lapsilta saatuun tietoon ei olla täysin luotettu. Lapsilta saatua tietoa ollaan myös pidetty

riittämättömänä tutkimuksen tarkoituksiin. Lasten tiedon luotettavuuden puutetta ollaan

perusteltu ja kyseenalaistettu lasten kehittymättömyyden kautta. Lasten kokemukset ovatkin

jääneet tutkimuksessa syrjään ja "yhteiskunnallisesti tärkeämpien tahojen taustalle". Tässä

näkyy se, miten lasten toimintaa ei pidetä voimavarana, vaan lapsia pidetään tarvitsijoina ja

kuluttajina. Lasten tarpeet ja ongelmat ovatkin lapsen elämänpiiriin kuuluvien aikuisten

voimavarojen varassa. (Kyrönlampi-Kylmänen 2006, 154-155.)

Maritta Törrönen ja Johanna Mäenpää (1995) ovat tutkineet lapsen tietä kotoa laitokseen ja he

ovat tulleet siihen tulokseen, ettei lasta kuulla tarpeeksi hänen omaa tilannettaan koskevissa

asioissa. Kaikki ymmärtävät, että ollaan lapsen asialla, mutta silti lapsen puhutteleminen ja

hänen mielipiteidensä huomiointi jäävät taka-alalle tai täysin tekemättä. Tilanne on tämä

ainakin asiakirjojen mukaan, joihin ei kirjata lapsen mielipiteitä ja sanomisia. Kuitenkin lasta

voidaan pitää tilanteensa parhaana asiantuntijana. Jo pienenkin lapsen tuntemusten ilmaisua

voitaisiin tulkita, mikäli lasta kuunteleva aikuinen osaisi eläytyä lapsen tilanteeseen. Pieni

lapsi ymmärtää myös jo varsin paljon aikuisten keskenään käymästä puheesta ja siksi häntä ei

saisi keskusteluissa ohittaa. Lapsen asemaan on erityisen vaikea asettua siksi, ettei aikuisilla

yleensä ole mielikuvaa siitä, miten lapsi asiat kokee ja mitä hän niistä ajattelee. (mt., 40.)

Myös Mikko Oranen (2001) on tutkinut perheväkivallan varjossa eläneiden lasten äänen

kuulemista ja sitä, mitä tapahtuu kun lasten toimintaa aletaan tarkastella heidän omasta

näkökulmastaan. Hän yhtyy Törrösen ja Mäenpään tavoin siihen ajatukseen, että lapset ovat
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olleet näkymättömiä itseään koskevissa tutkimuksissa ja siksi lapsikeskeistä lastensuojelua

tulisikin kehittää entisestään.

Tutkijan pitää huomioida keskustelussa lapsen erityislaatu lasta haastatellessaan. Vieraan

aikuisen ja lapsen välille voi kuitenkin syntyä antoisakin keskustelutuokio, jos aikuinen

uskaltaa tuoda keskusteluun mukaan oman lapsenmielensä. Jo pienetkin lapset osaavat

muodostaa taitavasti käsityksiä maailmasta. He osaavat myös kertoa näistä käsityksistään, kun

heille vain annetaan siihen mahdollisuus. Lapset ymmärtävät ympärillä tapahtuvia asioita

omaamiensa keinojen mukaan. Lapset pyrkivät niillä keinoilla, joita heillä on, myös

käsittelemään vaikeitakin asioita. Tästä huolimatta lasten oma ääni jää helposti

kuulumattomiin ja heille tärkeät asiat jäävät huomioimatta aikuisten maailmassa. (Lahikainen

2001, 22-23.)

Yhtenä lasten hyvinvoinnin edellytyksenä on pidetty sitä, että lasten ääntä kuullaan ja he

saavat vaikuttaa elämäänsä koskeviin asioihin. Lapsen kuuleminen sisältää paitsi kuunnelluksi

tulemisen, myös mahdollisuuden vaikuttaa. Lasten haastattelemisessa on erityispiirteitä, mutta

osittain siinä pätevät samat säännöt kuin aikuisten haastattelemisessa. Kun haastatellaan

lapsia, täytyy lupa haastatteluun saada lasten lisäksi myös heidän vanhemmiltaan. Lasten

haastattelemisessa lähtökohtana on lasten kanssa "juttuun tuleminen". Haastattelijan

ensisijaisena haasteena onkin saada lapset kertomaan omista näkemyksistään. Lapselle pitäisi

myös haastattelutilanteessa tulla tunne siitä, että hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita ja

niitä arvostetaan. Haastattelutilanteen tulee olla lapselle mahdollisimman miellyttävä.

Aikuiselta tässä vaaditaan erityistä herkkyyttä. On myös tärkeää, että haastattelurunko elää ja

joustaa lapsen mukaan. (Turtiainen 2001, 171-173.)

Lasten haastattelemisessa tutkimusta varten on omat rajoituksensa ja vaikeutensa. Lapsille

pitää pystyä selvittämään tutkimuksen tarkoitus ja prosessi sellaisella kielellä, että lapset

kykenevät ymmärtämään mistä on kyse. Tämä osoittautuu kuitenkin tutkijalle usein hyvin

haastavaksi tehtäväksi. Haastattelutilanteessa onkin erityisen tärkeää paitsi kuunnella mitä

lapsi sanoo, myös tarkkailla yleisesti lapsen käytöstä haastattelutilanteessa. Lapset palaavat

yleensä haastatteluiden aikana kyselemään kysymyksiä, kuten mitä tutkimus tai haastattelu

tarkoittaa, miksi juuri heiltä kysellään, mitä nauhurin nauhalle tehdään tai pysyvätkö heidän

kertomansa asiat varmasti salassa? Näihin ja muihin esille nouseviin kysymyksiin on hyvä

varautua, sillä lapsia haastatellessa tutkija ei koskaan voi toimia pelkästään haastattelijan
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roolissa, vaan keskustelun tulee kulkea myös lapsen ehdoista käsin. (Knowles & Moore  &

Sixsmith 1996, 6-7.)

2.4 Lapsen sijoittaminen oman kodin ulkopuolelle

Epävakaissa oloissa elävien lasten on oltava erityisen valppaita ja tällöin lapsen energia

kohdistuu varuillaan oloon ja yrityksiin estää seuraava katastrofi. Lapsen tavallisesti tuntemia

tunteita ovat pelko, häpeä, raivo ja neuvottomuus. Tämän takia kun lapsi sitten sijoitetaan

oman alkukodin ulkopuolelle on elintärkeän välttämätöntä turvata lapsen arvokkuus ja

osallisuus. Lapsi pitää houkutella osallistumaan, mutta lapsen aito osallistuminen ja hänen

rehellinen kuulemisensa vaativat ensin luottamuksen voittamista. Lasten omat havainnot ja

tulkinnat sijoitustilanteistaan on tärkeä selvittää, mutta lapsen kuunteleminen ei saa olla

kiirehtivää tunkeilemista. Olennaista on antaa lapselle aikaa ja saada lapsi vakuuttuneeksi

siitä, että hänellä on oikeus hyvään. Lapsen sijoittamisessa oman kodin ulkopuolelle on

tärkeää ajatus lapsen vapauttamisesta elämään omaa elämäänsä. (Bardy & Barkman &

Janhunen 2000, 123-124.)

Lapsen sijoittaminen pois omasta kodista on ulkopuolisen yhteisön interventio lapsen ja

vanhemman väliseen suhteeseen. Tällaiseen interventioon ja lastensuojelulain mukaiseen

huostaanottoon on ryhdyttävä, jos lapsen terveys ja kehitys ovat vaarantumassa, jos tilannetta

ei voida muulla tavoin parantaa ja jos sijoitus on lapsen edun mukaista. Lasten sijoitukset ovat

vähäosaisten perheiden kohdalla muuta väestöä yleisempiä. Vähäosaisuus ei kuitenkaan

yksistään selitä murtunutta vanhemmuutta, mutta se on kuitenkin yksi vahva altistava tekijä.

Sijoituksilla pyritään siihen, että niiden avulla pystyttäisiin ehkäisemään syrjäytymistä ja

turvaamaan liittymistä. Huostaanotto on aina myös vaativa paitsi hallinnollis-juridisena

prosessina, myös emotionaalisena tapahtumana. Sijoittaminen on ilmiö, johon kenenkään on

vaikea suhtautua viileästi. (Bardy 2001, 48-49.)

Kysymykseen siitä, ehkäiseekö lapsen sijoitus syrjäytymisen vai sysääkö se lapsen irti

lähtöperheestä liittämättä häntä uuteen, ei ole yksiselitteistä vastausta. Sijoitettujen lasten

selviytymisestä tehdyt tutkimukset vaihtelevat ristiriitaisestikin tuloksiltaan keskenään,

eivätkä tulokset yleensä ole edes vertailukelpoisia keskenään. Lastensuojelun sijaishuollosta

pitkittäistutkimuksia on kuitenkin vain melko vähän. Tämän vuoksi tuloksista ei pitäisi tehdä
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yleistäviä johtopäätöksiä. Sijoitettuja lapsia on verrattu kotiin jääneisiin sisaruksiin, mutta

tällöinkin lapset voivat olla samassakin perheessä hyvin erilaisessa asemassa. Myös lasten

yksilölliset erot selviytyä vaikeissa oloissa vaihtelevat suuresti. Sijoitetulla lapsella voi usein

olla sekava ja hämmentynyt kuva siitä, mihin perheeseen hän kuuluu. Lapsilla voi olla

mielissään kahden vanhemman kodin malli tai he voivat kokea sijoituksensa helpotuksena.

Lapsuuden kokemukset perhehoidossa ja lastenkodissa ovatkin aina yksilöllisiä. (Bardy 2001,

65-68.)

Lastenkotia on yleisesti pidetty laitoksena, ei kotina. Onko lastenkoti siis laitos vai koti?

Maritta Törrönen (1999) määrittää tutkimuksessaan lastenkodin osaksi julkista

sosiaalipalvelujärjestelmää, jonka tarkoituksena on turvata lasten hyvinvointia. Nykyajan

lastenkoteja pidetään kodinomaisina, sillä niissä on lapsille omat huoneet ja niiden lisäksi

yhteiset muut tilat, aivan kuten kodeissakin. Lastenkodit luokitellaan kuitenkin

lastensuojelulaitoksiksi ja sen vuoksi lastenkodit joutuvat nimeämään itsensä vuoroin

kodeiksi ja vuoroin laitoksiksi. Lastenkotilapsille lastenkoti on heidän senhetkinen ja usein

myös pitkäaikainen kotinsa. Törrönen (1999, 19) kirjoittaakin tutkimuksessaan, etteivät lapset

tämän vuoksi halunneet hänen käyttävän laitos-sanaa lastenkodista. Lastenkoti voi

parhaimmillaan tarjota lapsille paikan, johon he voivat juurtua ja josta käsin heillä on

mahdollisuus jäsentää elämäänsä. Tällaiseen myönteisesti koettuun paikkaan liittyvät myös

tunteet siitä, että saa olla rauhassa, ei tarvitse pelätä ja on joku, joka välittää. Aina kuitenkaan

ei laitos, kuten ei kotikaan, näyttäydy lapselle myönteisenä eikä turvapaikkana. Tässäkin

asiassa lasten käsitykset asiasta ovat hyvin henkilökohtaisia. (mt., 19.) Tässä tutkielmassa

olen itse käyttänyt lasten kanssa keskustellessani lastenkodista sanaa koti, koska tutkimukseen

osallistuneet lapset käsittävät itse lastenkodin senhetkiseksi ja myös pitkäaikaiseksi

kodikseen.
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    3 TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA TOTEUTUS

Tutkielmani lähestymistavan valintaan päädyin tutkimusaineistoni luonteen perusteella.

Aineiston luonteen pohjalta päädyin analysoimaan tutkimusaineistoa erityisesti narratiivisen

analyysin kautta. Tutkimukseeni liittyy vahvasti sekä tarinallinen että kuvallinen työskentely.

Löysin aiheesta tietoa erityisesti sekä Inkeri Savan ja Virpi Vesanen-Laukkasen (2004)

toimittamasta teoksesta Taiteeksi tarinoitu oma elämä, Eija Keräsen (2001) artikkelista ”Isää

en piirrä” että Karin Aronssonin (1997) teoksesta Barns världar - barns bilder. Teoksissa

käsitellään lasten kokemusten käsittelyä kuvailmaisun avulla, lasten tarinoita ja lasten

piirtämien kuvien narratiivista käyttöä, joista on merkittävä apu juuri tutkimukseni kannalta.

Käsittelen tässä luvussa ensin yleisesti narratiivista lähestymistapaa. Tämän jälkeen

tarkastelen narratiivisuutta juuri tässä tutkimuksessa. Käsittelen myös hieman niitä eettisiä

kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon narratiivisessa analyysissa ja lasten tutkimisessa.

Esittelen tässä luvussa myös empiirisen tutkimuksen toteutusprosessia. Tutkimuksen

tavoitteena eli tutkimusongelmanani on selvittää millaisia sanallisia ja kuvallisia merkityksiä

lapset antavat tämänhetkiselle kodilleen eli lastenkodille. Tämän lisäksi selvitän sitä,

millaiseksi he puolestaan kuvittelevat oman kotinsa tulevaisuudessa. Tutkimuksen aineisto

koostuu sekä lastenkotilasten haastatteluista että heidän tuottamistaan piirustuksista. Aineisto

on kerätty yhdestä lastenkodista, joka on minulle entuudestaan työni kautta tuttu.

3.1 Narratiivisuus lähestymistapana

Narratiivisella tutkimuksella on pitkät perinteet erityisesti humanistisissa tieteissä.

Ensimmäistä kertaa kertomuksen tutkimisen erilliset näkökulmat kohtasivat 1980-luvulla.

Tuolloin syntyi myös ajatus kertomuksesta elämää kuvaavana kielikuvana. 1990-luvulla

narratiivisen tutkimuksen käsitettä alettiin täsmentää, mutta samalla metodologian käyttö

laajeni ja alettiin puhua yleisestä narratiivisesta käänteestä. Käänteelle tunnusomaista on se,

että huomion kohteeksi nousivat kertomukset tiedon rakentajina. Muutostensa jälkeen

narratiivisuudella ollaan viitattu teoriaan, haastattelemisen tapaan, analyysitapaan sekä

tiedeproosan vaihtoehtoiseen muotoon. Narratiivista työotetta käytetään muun muassa

psykoterapiassa, kasvatuksessa, sosiaalityössä ja kuntoutuksessa. (Janhonen & Nikkonen &
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Vuokila-Oikkonen 2001, 82-83.) Tässä tutkielmassa viittaan itse narratiivisuudella erityisesti

lasten haastattelemisen tapaan ja aineiston analyysitapaan.

Narratiivisen lähestymistavan lähtökohtana on, että ihminen elää elämäänsä ikään kuin elämä

olisi tarina ja ihminen tämän tarinan päähenkilö. Lähestymistavalle on ominaista tarkastella

ajassa eteneviä tapahtumia sellaisten merkitysten kautta, jotka niille on annettu. Tarinallisuus

auttaa ihmistä jäsentämään elämänsä tapahtumia ja tarinallisuuden avulla elämästä voidaan

luoda mielessä melko johdonmukainen kokonaisuus. Elämisen ajallisuus jäsentyy

tarinallisuuden kautta, sillä nykyhetki on aina piste tiellä menneestä tulevaan. Kun

nykyisyyttä tulkitaan tarinallisuuden kautta, tekee se sekä menneisyyden ymmärrettäväksi,

nykyhetken mielekkääksi että tulevaisuuden ennakoitavaksi. Tarinallinen tulkinta on myös

aina enemmän tai vähemmän tietoisesti muotoiltu. (Hänninen & Valkonen 1998, 3-4.)

Narratiivisessa lähestymistavassa ihmisen ajattelu, kokemus ja toiminta nivoutuvat tiiviisti

tarinoiden kertomiseen ja kuulemiseen. Omassa elämässä paitsi toteutetaan tarinoita, niin siitä

myös kerrotaan tarinoita. Omaa tarinaansa luodessaan ihminen käyttää hyväkseen myös

kulttuurin tarinavarantoa. (Hänninen & Valkonen 1998, 4.) Narratiivinen lähestymistapa sopii

tutkimukseen silloin, kun tutkimusta tehdään siinä kontekstissa, missä tutkittava ilmiö

tapahtuu. Lähestymistapa on perusteltu myös silloin, kunhan konteksti on tavalla tai toisella

tutkimuksessa mukana. Narratiivisessa tutkimuksessa on tarkoituksena ymmärtää joko

konkreettisia tapahtumia tai kokemuksia ihmisen sisäisestä maailmasta. Lähtökohtana

narratiivista lähestymistapaa käyttävälle tutkijalle on se, että tieto on luonteeltaan

kertomuksellista ja todellisuutta on mahdollista jäsentää kielen avulla. (Janhonen & Nikkonen

& Vuokila-Oikkonen 2001, 85.) Ja uskommepa me tarinoihin tai emme, niin kuitenkin ne

ovat niitä harvoja ihmistiedonlähteitä, jotka voivat kertoa meille sellaisista asioista, joita

emme kuule ja joita emme pysty näkemään (Bochner & Ellis & Tillman-Healy 2000, 29).

Narratiivi on ongelmallinen käsite. Käsite on peräisin latinan kielestä, jossa se tarkoittaa

kertomusta. Tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei narratiiville ja narratiiviselle

tutkimukselle ole olemassa selvää ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Suomen kieleen

narratiivista ovat vakiintuneet tarinan ja kertomuksen käsitteet. (Janhonen & Nikkonen &

Vuokila-Oikkonen 2001, 85-86.) Vilma Hänninen (1999) käsittää tarinan tietynlaiseksi

ajalliseksi kokonaisuudeksi, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Tarinan kannalta keskeisin

elementti on sen juoni. Kokonaisuus muodostuu juonen perusteella ja juonen avulla tarinan
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erilliset osat saavat merkityksensä. Kertomus puolestaan viittaa käsitteenä tarinan esitykseen

merkkien muodossa. Kertomus on yleensä kielellinen, mutta sen kerronta voi kuitenkin

tapahtua myös esimerkiksi elokuvan tai näytelmän avulla. Kertomukseen voi sisältyä useita

tarinoita ja siksi se voidaan tulkita monella tavalla. (mt., 19-20.)

Narratiivisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkimukseen osallistuvien

henkilöiden tarinoita narratiiveina. Narratiivinen tutkimus on kontekstuaalista ja siksi sen

tarkoitus sidotaan johonkin kontekstiin. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimustehtävä

määritellään yleensä alussa väljästi, koska tutkimus on luonteeltaan induktiivista.

Narratiiviselle tutkimukselle onkin tyypillistä, että tutkimusongelmat tarkentuvat vasta

tutkimusprosessin aikana. Tyypillisiä aineistoja narratiiviselle tutkimukselle ovat kirjoitetut

tekstit ja haastattelut. Myös osallistuvaa havainnointia käytetään tutkimuksissa tulosten

luotettavuuden lisäämiseksi. Aineiston analyysimenetelmä määräytyy vasta tutkittavan

ilmiön, tutkimuskohteen, tutkimusongelman ja tutkimuksen käytännön toteuttamisen

perusteella. (Janhonen & Nikkonen & Vuokila-Oikkonen 2001, 90-94.)

3.1.1 Narratiivisuuden yhdistäminen kuvalliseen ilmaisuun

Mistä lasten kertomissa tarinoissa on kyse? Niitä voidaan helposti pitää joko

omaelämäkerrallisina tai kuvitteellisina. Aina tarinoita ei voida kuitenkaan jakaa näin selvästi

kahtia, vaan monissa tarinoissa nämä kaksi eri puolta yhdistyvät toisiinsa. Tämän vuoksi

joskus voi olla hyvin vaikeaa erottaa, mikä lasten kertomissa tarinoissa on totta ja mikä tarua.

Yleensä lapset kuitenkin kertovat tarinansa kuin ne olisivat totta, vaikka ne olisivatkin täysin

keksittyjä. Tarinoita kertomalla ja totta ja tarua yhdistämällä  lapset voivat helposti kertoa

useista eri asioista, jotka voivat olla vaikeitakin, kuten perheistään, ystävistään,

kokemuksistaan tai omista huoneistaan. (Engel 2005, 213.) Tässä tutkielmassa en kuitenkaan

keskity juurikaan siihen, ovatko lasten kertomukset kodista totta vai tarua. Pyrin puolestaan

ennemminkin keskittymään siihen, mitä lapset kodista kertovat ja millä tavoin he kodin

merkityksellistävät.

Narratiivisuus ja kuvallinen työskentely kulkevat rinnakkain tutkimuksessani, sillä tutkin

lastenkotilasten kotikertomuksia sekä heidän puheensa että piirustustensa kautta.

Taidelähtöisiä työmenetelmiä  lastensuojelussa tutkineen Päivi Känkäsen (2006) mukaan juuri
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taiteellinen toiminta onkin esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa osoittautunut

mahdollisuudeksi muutokseen ja uutta luovan tilan avaajaksi. Vaikeiden asioiden käsittely

helpottuu taiteellisen toiminnan myötä, sillä tällainen toiminta mahdollistaa symbolisen

etäisyyden. Tämän etäisyyden kautta saattaa nousta esiin jotain, jolle ei aiemmin ole löytynyt

sanoja. Taiteellinen työskentely mahdollistaa myös sen, että kun tehdystä taiteesta jää

konkreettinen jälki, voidaan sen äärelle palata myöhemmin tarvittaessa uudelleen. (mt., 139.)

Olennaista lapsen ja aikuisen välisessä kommunikoinnissa on molempia miellyttävän

vuorovaikutustavan löytäminen. Ihanteellisessa tapauksessa taiteellisesta työskentelystä

muodostuu tapa, joka lisää kommunikointia ja keskusteluun osallistuneiden ihmisten

ymmärrystä keskustelun aiheesta. Taiteellisen työskentelyn avulla on myös mahdollista löytää

havaintoja ja kokemuksia, jotka täydentävät tunne- ja kokemusmaailmaa. (Känkänen 2006,

139-140.) Etenkin vaikeissa kasvuoloissa varttuneille lapsille on tarpeellista tarjota

monimuotoisia tapoja tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tämän myötä he pääsevät kosketuksiin

tunteidensa kanssa ja he tuntevat kykenevänsä tunnistamaan omaan elämäänsä liittyvät tarpeet

ja toiveet. Tämä on erityisen tärkeää oman elämän kulkuun vaikuttamisen kannalta. Taide voi

auttaa voimavarojen ja tunneilmaisun vapauttamisessa ja sen avulla voidaan saattaa esiin

sellaista, mikä kulloinkin on tarpeen lapsen ja läheisten auttamiseksi. Taiteellisen

työskentelyn yhdistäminen perinteisiin työskentelymenetelmiin tuo esiin taiteesta kumpuavaa

iloa ja voimaa, joka luo uusia resursseja ja valinnanmahdollisuuksia niin vaikeissa

elämäntilanteissa eläville lapsille, heidän läheisilleen kuin myös työntekijöille. (mt., 147-148.)

Taiteellisin keinoin näkyväksi tuotettu osa itseä voi olla kokijalle itselleen hyvin todellinen ja

tärkeä. Ihminen jäsentää ja ilmentää todellisuutta eri tapojen avulla. Todellisuutta voidaan

jäsentää ja ilmentää sekä toiminnan, mielikuvien että kielen avulla. Taiteen keinoin tosiasiat

voivat saada muuntuvia tulkintoja ja merkityksiä, mutta juuri tämän vuoksi taideperustaisessa

työskentelyssä ei ole olemassa tiettyä oikeata tai väärää tapaa toimia. Taiteella katsotaan

olevan myös parantava ja koettua elämää uudeksi luova merkitys. Tämä johtuu siitä, että taide

pitää mielen liikkeessä. Kerronnallisessa taideteoksessa kokemus saa muodon. Tarinallinen

mielikuvitus voi myös muuntaa kokemuksiamme ja sen avulla voidaan rakentaa omalle

elämälle jopa uusi käsikirjoitus. Kuvallisen ilmaisun puolestaan nähdään väistämättä

rakentuvan suhteessa ihmistä ympäröivään visuaaliseen maailmaan. (Katainen & Sava 2004,

27-31.)
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Taiteellisessa työskentelyssä ollaan alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota materiaalien

kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin. Materiaaleille ja työskentelytavoille ei

kuitenkaan ole olemassa tiettyä merkitystä, vaan työskentely rakentuu jokaiselle taiteen

tekijälle hänen henkilökohtaisen elämäntilanteensa ja -historiansa myötä. Erityisesti

materiaalien merkitys korostuu uudella tavalla tarinallisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä.

Tehdessään kuvaa tekijä joutuu pohtimaan ja kokeilemaan, sopiiko juuri tämä tekemisen tapa

omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin. Tietyn materiaalin avulla työstetyt kokemukset voivat

synnyttää uusia merkityksiä, jotka olisivat jollain toisella materiaalilla työstettynä jääneet

syntymättä. Materiaalien valinnan lisäksi tärkeää on myös ote, jolla materiaalia käsittelee. Ote

materiaaliin voikin paljastaa itselle uusia puolia omasta olemassaolosta. (Katainen & Sava

2004, 33.)

Parhaimmillaan taiteellinen työskentely voi nostaa muistoja, haaveita, ihontason

kokemuksiamme käsiteltäväksi. Kuvataiteen erityislaatuisuus tarinoinnin muotona muodostuu

ennen kaikkea materiaalien kautta. Kuvataiteellisen tarinallisen työskentelyn voima

kielelliseen tarinointiin verrattuna on assosiaatioissa, joita fyysinen kosketus materiaaliin

synnyttää. Kuvataiteelliseen työskentelyyn liittyy usein myös uppoutuminen materiaalin

työstämiseen. Kuvallinen ilmaisu on yleensä hyvin yksilökeskeistä, mutta parhaimmillaan sen

rinnalla voi toimia erilaisia taiteellisen tarinoinnin muotoja, osana samaa prosessia. (Katainen

& Sava 2004, 33.)

Kuvat mahdollistavat sellaisten asioiden esilletuomisen, jotka ovat vaikeita tai

epähyväksyttyjä. Kuvaa tarkastellessa on kuitenkin tärkeää tietää millaisia kokemuksia sen

tekijällä on ollut. Lasten kanssa työskenneltäessä tilanne, jossa kuva piirretään, on

merkityksellinen. Kuvaa ei näin ollen voi tulkita ilman tietoja sen tekijästä ja siitä tilanteesta,

jossa se on tehty. Lapsen on myös tärkeää antaa itse kertoa kuvastaan ja symbolien

merkityksestä itselle. Piirtäminen antaa lapselle mahdollisuuden kertoa tarinoita kuvansa

kautta ja samalla myös ilmaista käsityksiään maailmasta. (Keränen 2001, 123-125.)

3.1.2 Eettiset kysymykset

Eettisten kysymysten huomioon ottaminen on erityisen tärkeää silloin, kun tutkitaan lapsia.

Tutkimuksessa tulee tällöin ensinnäkin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että se tähtää
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edistämään lasten hyvinvointia. Toinen tärkeä seikka on ottaa huomioon se, että lapsia

suojellaan tutkimuksen toteuttamisessa siten, ettei heille koidu siitä stressiä tai järkytystä.

Kolmas huomioitava lapsitutkimusta koskeva eettinen kysymys on se, että lasten tulisi voida

kokea olevansa hyödyksi tutkimukseen osallistumalla. Neljäs tärkeä seikka on puolestaan se,

että lasten tulee olla tietoisia osallistumisensa täydestä vapaaehtoisuudesta ja siitä, että he

voivat osallistuessaankin jäädä pois tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. (Hill 2005, 81.)

Tarinallisen lähestymistavan eettistä arvoa on luonnehdittu siten, että se antaa tutkimukseen

osallistuville ihmisille "äänen" (Hänninen 1999, 34). Omassa tutkielmassani tuota "ääntä"

edustavat lasten haastatteluista poimitut tekstit ja kuvat. "Äänen antamisessa" tulee kuitenkin

ottaa myös suhteellisuus huomioon. Vaikka aineistoa analysoitaisiin tai esitettäisiin miten

tahansa, valikoi ja pelkistää tutkija kuitenkin aina aineiston rikkautta. Tämän vuoksi onkin

tärkeätä tunnustaa, että tulkinnassa ja esityksessä on aina viime kädessä esillä juuri tutkijan

ääni. (mt., 34).

Kuten muussakin laadullisessa tutkimuksessa, myös tarinallisessa tutkimuksessa pyritään

nostamaan esiin tutkimukseen osallistuvien ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä.

Tarinallisessa lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita asioista, jotka ovat ihmisille tärkeitä ja

merkityksellisiä. Lähestymistavalla on myös mahdollisuus auttaa ihmisiä reflektoimaan

elämäänsä. Tämä tekee kuitenkin tarinallisesta tutkimuksesta eettisesti hyvin haastavaa. Onko

tutkijalla oikeutta analysoida viileästi ihmisten elämälleen antamaa merkitystä? Miten

analysoida tarinat niin, etteivät tutkimukseen osallistuneet ihmiset tunne tulleensa

hyväksikäytetyiksi ja väärinymmärretyiksi? Näiden kysymysten pohtiminen on erityisen

tärkeää, mutta lisäksi tulee pohtia kuitenkin myös konkreettisiin tutkimuskäytäntöihin liittyviä

ongelmia. Nämä ongelmat liittyvät muun muassa siihen, millaisia sopimuksia tutkimukseen

osallistuvien kanssa tulee tutkimuksen alussa tehdä ja tuleeko heille antaa mahdollisuus

kommentoida ja halutessaan myös korjata raporttia ennen sen julkaisemista. (Hänninen 1999,

34-35).

Myös tutkimusaiheen valinta on eettinen valinta. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt

huomioimaan erityisen tarkasti tutkimusaiheeni arkaluontoisuuden ja sen, että

tutkimusasetelmastani ei koituisi negatiivisia vaikutuksia tutkimukseni kohteisiin eli

lastenkotilapsiin. Olen myös pyrkinyt pohtimaan eettisesti sitä, miksi ja kenen ehdoilla

ryhdyin juuri lastenkotilasten kotikäsitysten tutkimiseen. Päivikki Suojasen (1996, 58)
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mukaan myös tutkimuskohteen etäisyydestä tai läheisyydestä aiheutuu tutkimuksessa

melkoisia eettisiä ongelmia. Nämä ongelmat voidaan kuitenkin välttää, mikäli kohteeseen

sitoutuminen eksplikoidaan ja itsereflektiota harjoitetaan tutkimuksen alusta loppuun. (mt.,

58.)

Eettiset kysymykset ovat tutkimusta määrääviä ylimpiä ohjeita silloin, jos tutkimuskohteina

ovat lapset. Lapset tutkimuskohteina edellyttää myös sitä, että tutkijan tulee pohtia ja tehdä

eettisesti kestäviä valintoja läpi koko tutkimusprosessin. Lapsia tutkiessa tutkijan pitää paitsi

ymmärtää lasta, myös kunnioittaa hänen intimiteettisuojaansa. Tutkimus ei saa myöskään

vaarantaa lapsen kehitystä. Tutkijalta tämä edellyttää vallan käytön tiedostamista ja

tutkimukseen osallistuvien lasten suojelemista. (Kyrönlampi-Kylmänen 2006, 161.) Vaikeista

asioista kertominen on yleensä helpotus asiaa sisällään pitäneelle lapselle. Näiden kokemusten

jakaminen voi myös muuttaa positiivisesti lapsen elämän. Vaikeiden asioiden ja kokemusten

kertominen voi toisaalta ikävässä tapauksessa tuottaa lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen

vakavia eettisiä ristiriitoja. Näiden ristiriitojen välttämiseksi lapsen haavoittuvuus ja hänen

hyvinvointinsa riippuvuus muiden toiminnasta tulee ottaa ensisijaisen tarkastelun alle jo

ennen lapsen kertomistilanteen järjestämistä. (Hurtig 2006, 184-185.)

3.2 Tutkimusongelma

Lastenkodeissa asuvat lapset ovat erityisessä asemassa muihin lapsiin verrattuna, sillä he

asuvat syystä tai toisesta oman kotinsa ulkopuolella. Lastenkodissa asuminen voi olla toisille

lapsille helpotus, mutta toisissa se voi puolestaan herättää kotiin kuulumattomuuden tai

kodittomuuden tunteita. Kodin merkitys lastenkotilapsille ei siis välttämättä näyttäydy heille

samanlaisena kuin se näyttäytyy valtaosalle lapsista. Lapsuudenajan kodilla ja sen

merkityksillä on kuitenkin varmasti osaltaan vaikutusta siihen, millaiseksi lasten kotikäsitys

muodostuu. Kotikäsityksen muodostumisen myötä lapset saattavatkin siirtää joitakin asioita

lapsuudenajan kodistaan myös omaan kotiinsa tulevaisuudessa.

Tutkimukseni taustaoletuksena on, että lastenkodissa asuminen vaikuttaa siihen, millaisia

merkityksiä lapset kodille antavat. Uskon näin, koska lapset ovat taustansa vuoksi myös

aiemmin joutuneet pohtimaan kotia koskevia asioita. Lapset voivat näin ollen hyödyntää

omaa kokemustaan ja löytää mahdollisesti helpostikin erilaisia merkityksiä kodille.
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Oletuksena on niin ikään, että lastenkodissa asuttu lapsuus vaikuttaa siihen, millaiseksi lapset

hahmottavat oman kotinsa ja arkensa tulevaisuudessa.

Tutkimusongelmani on kahtalainen. Ensinnäkin tutkin sitä, millaisia merkityksiä lapset

antavat lastenkodille kotina. Lastenkotilasten haastatteluita ja piirustuksia tutkimalla selvitän,

millaisena koti lapsille näyttäytyy sen perusteella, miten he sen kokevat. Kokevatko he

lastenkodin omaksi kodikseen? Millaiset asiat tekevät lastenkodista kodin? Tuntevatko lapset

kuuluvansa kotiin? Toiseksi tarkastelen sitä, millaisia ovat lastenkotilasten käsitykset heidän

omista tulevaisuuden kodeistaan. Tässä yhteydessä tarkastelen erityisesti sitä, millaisia ovat

tulevaisuuden kodin yhtäläisyydet ja eroavuudet lastenkotiin.

3.3 Haastateltavien hankkiminen

Kiinnostukseni lastenkotilasten tutkimiseen lähti siitä, kun työskennellessäni ohjaajana

lastenkodissa kuulin lasten usein keskustelevan kodista. Lastenkodissa työskentelyni auttoi

minua näin ollen hahmottamaan sitä, mitä halusin tutkimukseni kautta saada selville. Samalla

aloin kuitenkin miettiä myös sitä, että voisinko toteuttaa tutkimustani itselleni tutuiksi ja

läheisiksi muodostuneiden lasten keskuudessa. Olen miettinyt paljon rooliani heidän arjessaan

ja sitä paljonko vaikutan ohjaajana heihin. Näiden ajatusten ja lasten  tutkimuskohteiksi

valitsemisen myötä olen hakenut keinoja toimia tutkimuksen saralla itselleni työn kautta

läheisten pienten lasten kanssa.

Tutkimusaiheeni hahmotuttua otin yhteyttä lastenkotiin, jossa olin työskennellyt. Lastenkodin

johtajan suhtautuminen tutkimukseeni oli alusta asti myönteinen ja keskusteltuani

tutkimuksestani myös muiden työntekijöiden kanssa päädyin toteuttamaan tutkimukseni

kyseisessä lastenkodissa. Lastenkodin henkilökunnan lisäksi keskustelin aiheesta myös lasten

sosiaalityöntekijöiden kanssa. Varsinaisen tutkimusluvan tutkimukselleni hain juuri

sosiaalityöntekijöiltä, jotka käsittelivät tutkimuslupapyyntöni myös johtokunnan kokouksessa.

Lähetin tutkimuslupapyyntöni ja tutkimussuunnitelmani marraskuussa 2006 ja sain

myöntävän vastauksen. Pyysin tällöin luvan haastatteluaineiston keräämiseen ja piirrettyjen

töiden käyttämiseen tutkielmassani. Myös lastenkodin henkilökuntaa tiedotettiin

tutkimuksestani heidän palaverinsa yhteydessä.
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Lastenkodille ja sosiaalityöntekijöille osoittamastani tutkimussuunnitelmasta kävivät ilmi

seuraavat asiat. Aion tutkia lasten kokemuksia haastattelun ja piirtämisen kautta.

Tutkimukseen osalllistuminen on luottamuksellista ja piirustuspaperit palautetaan

nimettömänä. Lasten piirtämiä kuvia käytän myös gradussani, saadessani luvan niiden

julkaisemiseen. Olen katsonut tarpeelliseksi nauhoittaa haastattelutilanteen piirtämisen

taustalla myös nauhurille, sillä lasten piirtäessään lausumat kommentit ovat tärkeä osa

piirrosten hahmottamista. Tutkimuksen tekoa varten olen hankkinut kartonkeja ja värikyniä.

Lapsille ei luvata palkintoa tutkimukseen osallistumisesta, mutta he voivat saada jonkin

pienen muiston tutkimukseen osallistumisestaan haastattelun ja piirtämisen jälkeen.

Tutkimukseeni osallistuvien lasten anonyymisyyden olen suojannut käyttämällä lapsilla

haastatteluissa keksittyjä nimiä. Tunnistettavuutta vaikeuttaa myös se, että esille ottamani

lausumat ovat pidemmästä tekstistä irrotettuja osia. Näillä tavoin olen pyrkinyt suojelemaan

mahdollisimman hyvin tutkimukseen osallistuvien lasten henkilöllisyyden paljastumista.

3.3.1 Haastattelujen toteutus

Pyrin jo ennen tutkimushaastatteluihin ryhtymistä pohtimaan tarkkaan vastuullisuuttani

lapsitutkimuksen toteuttajana. Koska en ollut aiemmin suorittanut tutkimusta lasten parissa,

halusin perehtyä huolella niihin seikkoihin, jotka tulisi ottaa huomioon lasten kanssa

toimiessa. Erityisen tarkasti mietin ennen tutkimuksen toteuttamista niitä kysymyksiä, joita

lapsilta kysyisin ja sitä, miten saisin tehtyä omalta osaltani haastattelutilanteesta lapsille

miellyttävän. En kuitenkaan uskonut alun alkaenkaan tutkimukseni olevan lapsille

ongelmallinen, sillä olin heille jo entuudestaan tuttu aikuinen.

Suoritin tutkimusaineistoni keruun lastenkodissa marraskuussa 2006. Tutkimukseeni

osallistuneet lapset olivat iältään 5-11-vuotiaita. Sovimme lastenkodin johtajan kanssa, että

tulisin toteuttamaan aineistoni keruun lauantai-iltapäivänä, sillä tällöin kaikki lapset olisivat

paikalla ja heille jokaiselle pystyttäisiin varaamaan tarvittava haastatteluihin ja piirtämiseen

kuluva aika. Ennen haastatteluihin ryhtymistä kerroin lapsille tutkimuksestani ja siitä, miksi

olin valinnut juuri heidät haastateltavikseni. Kerroin, ettei tutkimuksen tekeminen liittynyt

mitenkään töihin tai siihen, että olin ollut lastenkodissa ohjaajana. Selvitin tekeväni

yliopistoon tutkimusta siitä, mitä lapset ajattelevat kodista. Selvitin myös, että haluaisin lasten
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kertovan ja piirtävän minulle kodista ja että haluaisin mielelläni kaikkien lasten osallistuvan

tutkimukseen. Kerroin kuitenkin myös, että lapsilla oli oikeus kieltäytyä tutkimukseen

osallistumisesta, mikäli he eivät jostain syystä haluaisi osallistua siihen.

Kertoessani tutkimuksesta lapsille tein selväksi, ettei heidän nimensä tulisi kenenkään tietoon

ja että heidän kertomansa ja piirtämänsä tieto olisi vain minun käytettävissäni. Kerroin lapsille

myös, että tutkimuksestani koottaisiin lopuksi kirja, jossa olisi esillä heidän ajatuksiaan

kodista ja heidän piirtämiään kuvia. Selitin tutkimukseni tarkoituksena olevan se, että sen

avulla pystyttäisiin auttamaan heitä ja myös muita lapsia siinä, että koti voisi olla

mahdollisimman hyvä ja mukava paikka asua. Lopuksi kerroin lapsille vielä, että

tutkimukseen osallistuvat lapset tulevat vuorotellen kanssani kahdestaan keskustelemaan ja

piirtämään rauhassa valitsemaansa huoneeseen. Selvitin lapsille myös nauhoittavani

keskustelut nauhurilla kasetille, josta voisin sitten myöhemmin kotona uudelleen kuunnella

mitä olemme keskustelleet. Kerrottuani lapsille tutkimuksen kulusta kysyin, olisiko heillä

jotakin kysyttävää asiasta. Lapset tuntuivat kuitenkin ymmärtäneen melko hyvin tutkimuksen

tarkoituksen ja heidän kysymyksensä liittyivätkin suurelta osin vain nauhuriin ja siihen,

millaiseen kirjaan heidän työnsä sitten lopulta päätyisivät.

Lastenkodissa asuu kuusi lasta, mutta heistä yksi oli asunut siellä vasta muutamia päiviä

toteuttaessani tutkimusta. Jätin tämän yhden lapsen tutkimukseni ulkopuolelle, koska hän ei

ollut vielä edes kunnolla ehtinyt kotiutua lastenkotiin. Pyysin siis viittä lasta osallistumaan

tutkimukseeni, mutta heistä osallistui lopulta siihen vain neljä tyttöä. Viides lapsi, joka ei

halunnut ottaa osaa tutkimukseen, oli poika. Olin yllättynyt siitä, miksi hän ei halunnut

osallistua tutkimukseen, sillä kaikki muut lapset olivat vähintäänkin innostuneita saadessaan

osallistua ja viettää näin ollen kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa keskustellen ja piirtäen.

Olin yllättynyt myös siksi, että poika tunsi minut entuudestaan ja halusi yleensä mielellään

keskustella kanssani rauhassa kahdestaan. Pojan kieltäydyttyä tutkimuksesta halusinkin

selvittää hänen kanssaan syyn siihen, miksi hän ei halunnut osallistua. Poika kertoikin

rehellisesti syyn, joka oli se, että hän koki tutkimukseen osallistumisen jonkinlaisena

kilpailuna eikä näin ollen halunnut ottaa siihen osaa häviämisen pelossa. Keskustelimme

asiasta jonkin aikaa ja kerroin, että tutkimuksen teossa ei ole kysymys minkäänlaisesta

kilpailusta ja että kaikkien lasten kertomukset ja piirustukset ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita.

Kysyin pojalta vielä keskustelumme jälkeen, että haluaisiko hän nyt osallistua tutkimukseen.

Poika kertoi ymmärtäneensä, ettei kyseessä ole kilpailu, mutta hän ei siltikään halunnut
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osallistua. Kiitin häntä siitä, että hän oli kuitenkin keskustellut asiasta kanssani ja ettei minua

harmittanut se, ettei hän osallistunutkaan tutkimukseen. Poika jäi keskustelumme jälkeen

hyville mielin ja oli innostunut tutkimukseen osallistuvien tyttöjen puolesta.

Sovimme tutkimukseen osallistuvien tyttöjen kanssa, että he saisivat päättää missä

järjestyksessä ja missä huoneessa kunkin haastattelu toteutettaisiin. Lapset pääsivät hyvin

keskenään sopuun siitä, milloin ja missä kenenkin haastattelu suoritettaisiin. Päätimme

aloittaa yhdeltä, jolloin kaikki olisivat jo syöneet ja meillä olisi koko iltapäivä ja ilta aikaa

haastatteluille ja piirtämiselle. Kaikki lapset halusivat, että haastattelu tehtäisiin heidän

omassa huoneessaan. Tämä ei ollut sikäli yllättävää, koska lapset olivat  erityisen ylpeitä juuri

omista huoneistaan. Ennen tutkimukseen osallistumista he halusivatkin minun myös käyvän

katsomassa heidän huoneitaan, koska huoneissa oli tapahtunut muutoksia järjestysten ja

huonekalujen osalta. Oman huoneen tärkeys lapsille nousikin esiin oleellisesti esiin jo ennen

kuin varsinaiseen tutkimuksen tekoon oli edes ryhdytty.

3.3.2 Piirtäminen haastattelujen apuvälineenä

Lasten piirtämiä kuvia käytetään usein selvittämään jotakin tiettyä seikkaa, kuten lapsen

tunne-elämää tai älykkyyttä. Tällöin ei kuitenkaan olla kiinnostuneita piirustuksesta itsestään.

Tutkimuksissa keskitytään usein myös lasten valmiisiin piirustuksiin, eikä itse

piirustusprosessiin. Viime aikoina tämä trendi on kuitenkin alkanut muuttua ja lasten

piirustusprosessiin ollaan alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Lasten piirtämiä kuvia ja

niiden prosessia voidaan käyttää apuvälineenä myös silloin, jos ollaan kiinnostuneita

tutkimaan jotakin muuta kuin itse piirustusta. (Aronsson 1997, 13-14.) Tässä tutkielmassa

käytän lasten piirtämiä kuvia ennemminkin kommunikoinnin välineenä, enkä niinkään pyri

analysoimaan itse piirustuksia.

Lasten parissa tutkimusta tehtäessä taidetta, kuten piirtämistä, voidaan käyttää apuvälineenä.

Itse päädyin yhdistämään piirtämisen haastattelujen apuvälineeksi siksi, että kuvittelin lasten

kotikäsitysten avautuvan näin paremmin. Haastattelut olisivat voineet toimia tutkimustietoni

lähteenä myös pelkästään, mutta uskoin kuitenkin saavani vielä lisää tietoa juuri piirustusten

kautta. Piirustusten teko helpottaisi myös haastatteluprosessia siinä mielessä, että piirrettyjen

kuvien kautta olisi tarvittaessa helppo nostaa esiin lasten itsensä tärkeiksi kokemia asioita.
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Piirtämisen ja haastattelun yhdistäminen toisiinsa tuntui sopivalta käytännöltä lastenkotilasten

kanssa työskentelyssä myös siksi, ettei haastattelu tuntuisi samanlaiselta kokemukselta, johon

lapset ovat jo aiemmin tottuneet eri viranomaisten kanssa työskennellessään. Näin ollen

kuvittelin piirtämisen olevan sekä haastattelua tukeva ja tietoa lisäävä että myös tilannetta

keventävä tekijä. Lasten haastattelut vaihtelivat kestoltaan puolesta tunnista puoleentoista

tuntiin. Nuorempien lasten kohdalla haastattelut olivat hieman vanhempia lapsia

lyhytkestoisempia.

Varasin lapsille haastatteluiden yhteyteen paksuja valkoisia kartonkeja ja

puuvärikynäpakkauksia. Lapsilla oli näin ollen mahdollisuus käyttää tutkimuksessa hieman

erilaisia piirustusvälineitä sen sijaan, että he olisivat piirtäneet samoille papereille ja samoilla

kynillä, joilla he yleensä päivittäin piirtävät. Näinkin pienellä asialla tuntui olevan kuitenkin

lapsille suuri merkitys, sillä näyttäessäni heille kartongit ja kynät ennen haastatteluiden ja

piirtämisen aloittamista he olivat niistä hyvin mielissään. Tämä johtui siitä, että saivat

työskennellä uusilla ja heidän vuokseen varta vasten hankituilla välineillä. Lapset tunsivat

myös tekevänsä piirustustensa myötä jotakin tärkeää, sillä he halusivat tehdä ne huolella,

koska ne päätyisivät tutkimuksen myötä kirjan kansien sisään ja muiden ihmisten nähtäviksi.

3.4 Aineiston analyysi

Tutkimuksen äänitetty haastatteluaineisto käsittää kaikkiaan noin 3,5 tuntia lasten

haastatteluja. Haastatteluaineistot purin ääninauhoilta kirjoitetuksi tekstiksi sana sanalta. En

kuitenkaan kiinnittänyt nauhojen purkamisessa huomiota taukoihin tai muihin

haastattelupuheen yksityiskohtiin, vaan purin puheen sanat ainoastaan tekstiksi.

Haastatteluista kertyi purettua tekstiä 52 sivua. Lisäksi tein haastattelujen ohella

muistiinpanoja, joiden avulla pystyin palauttamaan myöhemmin mieleeni

haastattelutilanteiden tunnelmat.

Lasten haastatteluiden analyysissä perehdyin aluksi aineistoon lukemalla haastatteluja läpi ja

tekemällä huomioistani alleviivauksia ja muistiinpanoja. Seuraavaksi luin haastattelut läpi

yksityiskohtaisemmin ja kokosin teksteistä lasten kodille antamia merkityksiä ja muita

tärkeitä huomioita. Lisäksi tein itselleni jokaisesta lapsesta kaavion, johon merkitsin kaikki

lapsen mainitsemat kotiin liittyvät merkitykset ja henkilöt.
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Lasten piirustuksista etsin samoja asioita ja merkityksiä, joita he nostivat puheessaan esiin.

Piirustukset toimivat myös osaltaan haastatteluiden analyysin tukena

haastattelumuistiinpanojen ohella, sillä niiden myötä oli helpompaa palauttaa mieleen

haastattelutilanteiden kulku. Palasin myös koko ajan lukemaan haastatteluja uudelleen ja

uudelleen, sillä jokainen lukukerta tuntui avartavan lasten puheesta esiin  nousevia asioita.

Analyysissä piirtyykin erityisesti kuva siitä, millaisena lapset puheessaan ja piirustuksissaan

kotiaan ovat minulle merkityksellistäneet.
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     4 LASTENKOTI KOTINA TÄSSÄ JA NYT

Esittelen tässä kappaleessa tutkimukseni tuloksia. Ensin kerron kuitenkin vielä lyhyesti

tutkimukseen osallistuneista lastenkotilapsista ja lastenkodista. Lastenkoti, jossa suoritin

tutkimusta, sijaitsee rauhallisella paikalla pienessä maalaiskylässä. Kodissa on kuusi paikkaa.

Rakennus on vanha puutalo, joka on alun perin ollut toisenlaisessa käytössä. Lastenkoti ja sen

pihapiiri on kuitenkin remontoitu ja kunnostettu nykyiseen käyttöönsä sopivaksi.

Ulkopuoliselle lastenkoti ei erotu alueen muiden talojen joukosta, vaikkakin paikkakuntalaiset

ja lähiympäristö ovat tietoisia rakennuksen toimimisesta lastenkotina. Lastenkoti muistuttaa

hyvin pitkälti perinteistä suomalaista kotia: keittiö, olohuone, lastenhuoneet, sauna,

kylpyhuoneet, vessat ja eteinen. Näiden lisäksi henkilökunnan käytössä on yksi huone, jota

kutsutaan toimistoksi.

Lapset kulkevat päivän aikana kaikissa kodin huoneissa, mutta henkilökunnan toimistossa

oleskellaan vain aikuisten luvalla. Lapset viettävät melko paljon aikaa myös omissa

huoneissaan, jotka on sisustettu persoonallisesti ja lasten omien mieltymysten mukaan. Omat

huoneet mahdollistavat sen, että lapset voivat halutessaan saada myös yksityisyyttä. Kaiken

kaikkiaan lastenkodin tilat on kuitenkin järjestetty siten, että henkilökunnan ja lasten tilat ovat

toimivat keskenään, eivätkä ne sijaitse erillään. Tämä helpottaa omalta osaltaan myös lasten ja

henkilökunnan välistä kanssakäymistä.

Lastenkodin lapset ovat iältään 5-11-vuotiaita. Tytöt, jotka osallistuivat tutkimukseen, ovat

iältään 5-, 6-, 10- ja 11-vuotiaita. Jokainen heistä on asunut kyseisessä lastenkodissa

vähintään vuoden ja siksi heillä on jo melko selkeä käsitys siitä, millaista siellä on asua. Iän

vaihtelu tyttöjen välillä vaikutti tutkimukseen siten, että kun nuorin heistä oli vasta

päiväkodissa, niin vanhin heistä on jo pian käynyt alakoulun loppuun. Näin ollen asioihin

keskittyminen ja niiden pohtiminen olivat huomattavasti vaikeampaa kahdelle nuoremmalle

kuin kahdelle vanhemmalle lapselle. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut mielestäni negatiivisesti

tutkimuksen tuloksiin, vaan päinvastoin toi niihin vaihtelevuutta ja erilaisia tulkintoja.

Lasten kertomusten perusteella lastenkodista on löydettävissä kodin kolme merkitystä. Anni

Vilkon (1998 ja 2000) teoria kodista fyysisenä, sosiaalisena ja mentaalisena paikkana sopiikin

pääpiirteissään lasten kodille antamiin merkityksiin. Itse koen Vilkon määrittelemät kodin

merkitykset osuviksi tässä tutkimuksessa, koska lastenkotilasten kohdalla ne muodostuvat
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tärkeiksi juuri siksi, ettei koti ole heille itsestäänselvyys. Jako fyysiseen, sosiaaliseen ja

mentaaliseen  ei  ole  kuitenkaan  selkeä  tai  toisiaan  pois  rajaava,  vaan  pikemminkin  nämä

kolme perusmerkitystä täydentävät toisiaan. Toiset lapsista kuvaavat kotia erityisen tarkkaan

fyysisenä paikkana. Toiset puolestaan kuvaavat sitä enemmän sosiaalisesti tai mentaalisesti.

Erot lastenkotilasten kodille antamien merkitysten välillä johtuvat varmasti useasta eri syystä.

Näihin syihin vaikuttavat oleellisesti ainakin lasten tausta ja ikä.

Anni Vilkon lisäksi myös Riitta Granfelt (1998) on tutkinut kotia ja kodittomuutta. Myös

Granfelt jakaa kodin merkitykset kolmeen eri ryhmään, mutta nimeää ne hieman toisin kuin

Vilkko. Kodin ensimmäinen merkitys muodostuu elämyksellisestä ja ruumiillisesta

kokemuksesta tilasta. Toiseksi kotia voidaan pitää suhteena, joka muodostuu ihmisen ja

hänelle rakkaan toiminnan tai tilan välille. Kodin kolmas merkitys, "sisäinen koti", on

sellainen sisäinen maailma, jonka voi rakentaa juuri sellaiseksi kuin itse haluaa ja jonne voi

vetäytyä, kun siltä tuntuu. (mt., 104-106.) Itse hyödynnän ja yhdistelen tulosten tarkastelussa

näitä molempia kodin kolmijakoja.

         Emmin (10v.) piirustus lastenkodista
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10-vuotiaan Emmin lastenkotia kuvaava piirustus kuvastaa yleisesti hyvin sitä, miten kodille

voidaan löytää erilaisia merkityksiä jo pelkän kuvan perusteella. Piirustuksesta käy ilmi

yhdenlainen kodin kolmijaon toteutuminen: talon fyysinen olemus, lapselle tärkeä sosiaalinen

suhde ja kotiin liittyvä mielentila. Piirustuksessa hymyilevät ihminen ja aurinko kuvaavat sitä,

miten lapsi kokee lastenkodin hyväksi paikaksi asua. Talon ulkoinen olemus kuvastaa

puolestaan melko realistisesti sitä, miltä talo oikeastikin päädystä katsottuna näyttää. Kodin

sosiaalinen merkitys kuvastuu piirustukseen piirretystä ainoasta henkilöstä, joka kuvastaa

lapsen omaohjaajaa. Omaohjaajan merkitys lastenkotilapsille osoittautuikin erittäin tärkeäksi

sekä piirustusten että haastattelujen pohjalta.

Tarkastelen seuraavaksi kotia ensin fyysisenä asuinpaikkana. Sen jälkeen tarkastelen sitä,

millaisena sosiaalisen kanssakäymisen paikkana lastenkoti näyttäytyy. Kolmanneksi perehdyn

vielä kodin tarkasteluun mielentilana. Pyrin tarkastelemaan kodin merkityksiä myös lasten

piirustuksista ja siksi yhdistelenkin tulosten pohdinnoissani vuoroin osuuksia lasten

haastatteluista ja vuoroin heidän piirtämiään kotikuvia.

Helmin (5v.) piirustus lastenkodista
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    4.1 Fyysinen asuinpaikka

Lasten laitosarkea tutkineen Maritta Törrösen (1999) mukaan tietyssä paikassa tai tilassa

olevat esineet ja tavarat ovat tärkeä osa lasten merkitysmaailmaa (mt., 24). Siirrynkin nyt

kuvaamaan näitä kodille merkityksellisiä tavaroita ja esineitä. Kuvaan myös niitä tiettyjä

paikkoja ja tiloja, joissa lapsille merkitykselliset esineet ja tavarat sijaitsevat. Tilan avulla

lasten arkista ympäristöä voidaan jäsentää ja käsitteellistää sekä tarkastella sitä, millaisena tila

näyttäytyy lasten arkisen toiminnan kenttänä (mt., 50).

Tilalla on erityinen merkitys lasten jokapäiväisessä elämässä. Nykyisin lasten

elinympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota ja lapsuuden tilakeskeisyys on herättänyt

laajaa keskustelua. Lasten elämästä on tullut myös aiempaa kotikeskeisempää. (Karsten 2005,

275.) Vaikka tilalla onkin yksi suuri merkitys lasten arjessa, on kodin piiristä löydettävissä

myös monia muita tärkeitä merkityksiä.

Kodin merkityksiä tarkastellessa lasten kertomuksista nousee vahvasti esille kodin tavaroiden

ja huonekalujen merkitys. Lapset nostavat itselleen tärkeiksi ja kotiin kuuluviksi tavaroiksi

muun muassa oman sänkynsä ja erilaisia kodinkoneita, kuten pyykinpesukoneen tai

tiskikoneen. Myös tietokone nousi lasten puheissa esiin yhtenä kodin merkityksellisimmistä

koneista samoin kuin televisio. Kodissa tärkeiksi koetut tavarat ja huonekalut olivat näin ollen

siis sekä tarpeellisia, kuten kodinkoneet että huvikäyttöön tarkoitettuja, kuten tietokone ja

kännykkä. Lapset listasivat kuitenkin yllättävän vähän omia henkilökohtaisia ja omissa

huoneissaan sijaitsevia tavaroita ja huonekaluja, sänkyä lukuunottamatta.

H: Mitä huonekaluja täällä on semmosia, mitkä sun mielestä on sellasia tärkeitä täällä

kotona?

L: En mä osaa piirtää.

H: No sä voit sanoo, mitä sun mielestä on sellasia. Mitkä on semmosia mitä täällä kotona on,

mitkä sun tulee mieleen?

L: Tietokone.

H: Joo.

L: Hmm. Toi kuivauskaappi.

H: Mmm.

L: En mä tiä oikein. Pesukone ja semmoset kaikki. Kaikki mitä kotiin kuuluu.
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H: Eli tämmösiä kaikkia koneita mitä kotiin kuuluu.

L: Niin ja kaikkia tavaroita.

(Ninni 11v.)

Olga Nieuwenhuysista (2003) lasten tulisi yleisen käsityksen mukaan olla koko ajan

turvallisissa, vartioiduissa ja kontrolloiduissa tiloissa. Ja mikäli lapset eivät ole tämän

kaltaisissa tiloissa, on heidän turvallisuutensa ja lapsuutensa vaarassa vaarantua. Tämän

vuoksi lapset, jotka viettävät ison osan ajastaan turvallisten tilojen ulkopuolella, jäävät

mahdollisesti paitsi osittain myös omasta lapsuudestaan. (mt., 100.) Tällainen käsitys ei

kuitenkaan päde samanlaisena suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa lapsia kannustetaan

itsenäisyyteen jo melko varhaisessa vaiheessa lapsuutta. Myös lastenkotilapset kokevat

kertomansa perusteella olonsa turvalliseksi, vaikkei heidän käyttämiään tiloja vartioitaisikaan

jatkuvasti.

H: Millaista täällä on asua?

L: Ihan hyvä.

H: Mikä täällä on parasta?

L: Mmm… Kun on oma huone.

H: Mmm. Miks se on tärkeetä, että on oma huone? Mikä tässä omassa huoneessa on hyvää?

L: En tiä. Mun mielestä se on hyvä.

H: Saa olla täällä itse rauhassa vai?

L: Niin.

(Emmi 10v.)

Oma huone ja sen suoma rauha korostuivat jokaisen lapsen haastattelussa. Kysyttäessä kotiin

kuuluvista huoneista lapset listasivatkin oman huoneensa aina ensimmäiseksi kodissa mieleen

tulevaksi huoneeksi tai tilaksi. Oma huone koetaan tärkeäksi siksi, että siellä saa olla rauhassa

ja se on jokaisen lapsen henkilökohtaiseksi kokemaa tilaa. Oman huoneen ovea voidaankin

pitää lastenkodissa lapsille yksityisyyden symbolina, sillä sen avulla lapset voivat halutessaan

sulkea itsensä piiloon julkiselta (Törrönen 1999, 73).

H: Mitä eri huoneita täällä kodissa on?

L: En mä tiä. Heh. On tääl kaikilla oma huone.

H: Lapsilla on omat huoneet?
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L: Ni.

H: Sit mitäs muita huoneita täällä on?

L: On tääl olohuone. Sitten on yläkerta, mut ei siä kyl nukuta. Ja siä on kylmä.

H: Mmm. Mikäs on sellainen kivoin huone, missä sä tykkäät olla?

L: Tässä.

H: Oma huone.

L: Niin.

(Emmi 10v.)

Sarah Holloway ja Gill Valentine (2000) määrittelevät kodin yhdeksi tärkeimmistä

arkielämän tiloista. Kodin merkitys tilana onkin äärimmäisen merkittävä juuri pienten lasten

kohdalla, vaikka lasten paikan ei enää katsotakaan aina olevan pelkästään kotona. Kodin

tiloilla ja huoneilla on kuitenkin suuri merkitys, sillä lapset viettävät yhä enenevässä määrin

aikaa juuri kotona. (mt., 15-16.) Lastenkotilapset kokevat omien huoneidensa lisäksi tärkeiksi

tiloiksi erityisesti myös keittiön, olohuoneen ja leikkihuoneen. Tämä johtuu varmasti pitkälti

siitä, että juuri näissä tiloissa lapset viettävät suurimman osan ajastaan kotona ollessaan.

Lapset kokevat myös, että omien huoneiden lisäksi myös toisten lasten huoneet ovat tärkeitä

kodin kannalta.

H: Hei, mitäs huoneita täällä kodissa on?

L: Mmm. Tääl on Sannin ja mun. Ja sitte toi Ninnillä on tua pitkällä huone, tuolla missä toi

olkkari. Ja sit siellä on Ninnin.

H: No mitäs muita huoneita täällä on?

L: Sitten tossa on Annin huone ja tossa on leikkihuone.

H: Joo. Onkos muita huoneita?

L: On. Emmin huone. Lassin.

(Helmi 5v.)

Lasten käsitykset kodista fyysisenä asuinpaikkana koostuvat paitsi kodin tiloista, myös kodin

ulkoisesta olemuksesta. Lapset kuvaavat piirustuksissaan kotia hyvin tarkkaan, vaikka

kuvaukset eivät jokaisen lapsen kohdalla vastaakaan lastenkodin oikeaa ulkomuotoa.

Lastenkoti-piirustukset ilmentävät myös tilajärjestelyiden vaikutusta lasten kotikäsityksiin.

Piirustuksissa lasten ja aikuisten tilat ovat kodissa erillään. Myös yhteisiä tiloja löytyy, mutta

jako eri tilojen välille on kuitenkin selkeä. Piirustuksista ja haastatteluista nousee esiin myös



35

se, miten tärkeänä lapset pitävät kodin tilojen sisustusta. Tämä käy ilmi muun muassa siitä,

miten lapset pohtivat tarkasti sitä, millaiset verhot piirtävät kuhunkin huoneeseen. Tilojen

sisustuksen lisäksi lapset ottavat huomioon myös käytännön seikkoja, kuten kodin tikapuiden

tai rappusten sijainnin. Kaiken kaikkiaan lapset keskittyvät kodin fyysisyydessä ainakin yhtä

paljon sekä sen sisätilojen että sen ulkomuodon kuvaamiseen.

H: Millasia huoneita siellä kodissa on?

L: Siä on seitsemän huonetta.

H: Seitsemän huonetta. Millaisia huoneita siellä on, mitä huoneita?

L: Odota. Elli, Liisa, Tomi, Jaana. Hmm, ei tiä muuta.

H: Mutta aikuisilla on aina oma huone, vai?

L: Aikuiset osaa nukkua ihan ite. Eikä niitä täydy nukuttaa!

H: Ei aikuisia tarvi nukuttaa, joo.

L: Se olis ihmeellistä. Aikuisia oltais nukuttamassa.

H: Jos siellä kodissa on aikuisilla kaikilla oma huone, niin onko siellä muita huoneita?

L: Siellä on toimisto.

(Sanni 6v.)

   Sannin (6v.) piirustus lastenkodista
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6-vuotias Sanni kuvailee piirustuksessaan lastenkodin korkeaksi kolmikerroksiseksi

omakotitaloksi. Hän kertoo kodin jakautuvan paitsi kolmeen kerrokseen, myös kolmeen

osaan: lasten paikkaan, aikuisten paikkaan ja toimistoon. Kodin lisäksi kuvassa on oleellisesti

esillä myös ulkomaja, joka on kuvattu saman kokoisena kuin koti. Mielenkiintoista ulkomajan

piirtämisessä on se, että Sanni kutsuu majaa kopiksi, jonne äiti tuo ruokaa. Hän kuvailee myös

tarkasti sitä, miten kopissa ollaan ja miten ruoka sinne tuodaan. Lastenkodissa ei kuitenkaan

oikeasti ole ulkomajaa puussa, joten lapsi on kehittänyt itse ajatuksen kopista, jonne äiti toisi

ruokaa.

H: Mihis ne lapset tulee?

L: Tää on lapsen paikka. Tää on aikuisen.

H: Lapsen paikka on siellä ylhäällä? Ahaa.

L: Joo. Tää on yläkerta.

H: Lapset on ylhäällä?

L: Joo.

H: Sitten? Ketä on siinä keskellä?

L: Siinä on… Aikuisen nukkumapaikka.

H: Joo. Mitäs siellä alhaalla sitten on?

L: On toimisto.

H: Toimisto?

L: Niin.

H: Ja ne lapset on siellä ylhäällä, niin ne ei näy siinä kuvassa.

L: Niin.

(Sanni 6v.)

Lastenkoti näyttäytyy jokaiselle lapselle hieman erilaisena fyysisenä asuinpaikkana. Yksi

lapsista kokee kodin tilojen jakautuvan lasten ja aikuisten tiloihin, kaksi muuta taas kokevat

oman huoneensa erityisen tärkeäksi kodin tilaksi ja neljäs puolestaan hahmottaa kodin tiloja

kokonaisuutena. Näin ollen kodille ei löydy vain yhtä merkitystä fyysisenä paikkana, vaan

sille annetut merkitykset muodostuvat sekä lasten omista käsityksistä että kodin tiloista käsin.

Lapsille kodin tilat yhdistyvät oleellisesti kuitenkin myös kodin sosiaalisiin ja mentaalisiin

ulottuvuuksiin. Tämä johtuu siitä, että kotona tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen ja kodin

herättämät tuntemukset muodostuvat erilaisiksi eri tiloissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,

miten oma huone tilana merkitsee yksityisyyttä, rauhaa ja leppoisaa kanssakäymistä, kun taas
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toimisto tilana merkitsee aikuisten reviiriä, joka koetaan myös hieman jännittävänä ja

mystisenä.

4.2 Sosiaalisen kanssakäymisen paikka

Lasten kodille antamat merkitykset pohjautuvat pitkälti kodin sosiaalisiin suhteisiin.

Sosiaalinen kanssakäyminen nouseekin ehkä juuri tärkeimmäksi kodin merkitykseksi, jos

ajatellaan kodin kolmijakoa fyysiseen, sosiaaliseen ja mentaaliseen. Koti on siis ennen

kaikkea sosiaalisen kanssakäymisen paikka, mutta miten tämä näyttäytyy lasten piirustuksissa

ja haastatteluissa? Kolme neljästä lapsesta piirsi sekä lastenkoti-piirustukseen että

tulevaisuuden koti-piirustukseen kotiin kuuluvat tärkeät henkilöt. Yksi lapsista ei piirtänyt

lainkaan henkilöitä, vaan perusteli ihmisten olevan sisällä talossa. Ne lapset, jotka piirsivät

kodin asukkaita, käyttivät paljon aikaa kuvittaakseen asukkaista aidon näköisiä.

Haastatteluissa puolestaan kodissa tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen ja sosiaaliset

suhteet nousivat tärkeinä esiin jokaisen lapsen puheesta. Lasten käsitys siitä, ketkä kodissa

asuvat ja millaiset henkilökemiat eri henkilöiden välillä vallitsevat vaihtelee suurestikin.

H: Ketä kaikkia kodissa asuu?

L: Ai tässä?

H: Niin.

L: Tää on niinku koti.

H: Niin, ni ketä täällä asuu?

L: Kaikki!

H: Lapset ja aikuiset asuu kaikki täällä vai? Vai lapset vaan? Vai pelkät aikuiset?

L: Lapset ja yks aikuinen. Tai joskus on kakskin.

H: Mmm.

L: Sillai.

(Emmi 10v.)

Haastatteluiden ja piirustusten pohjalta voi todeta, että lasten on vaikea määritellä sitä, ketkä

kodissa varsinaisesti asuvat. Pienemmät lapset luettelivat kodin asukkaiksi kaikki

lastenkodissa asuvat lapset ja niin monta ohjaajaa, kuin pystyivät muistamaan. Kaksi

vanhempaa lasta puolestaan katsoivat kodissa asuvan lasten lisäksi vain yhden tai kaksi
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ohjaajaa. Tämä johtuu siitä, että lastenkodissa työskentelee yhden työvuoron aikana

normaalisti kaksi ohjaajaa, mutta öisin vain yksi ohjaaja.

H: Ketäs kaikkia täällä kodissa asuu?

L: Mmm. Helmi, Sanni, Emmi, Lassi ja Ninni. Ja Anni.

H: Te lapset asutte täällä?

L: Joo.

(Helmi 5v.)

11-vuotiaan Ninnin lastenkoti-piirustuksesta ilmenee yhdenlainen tapa jäsentää kodin

asukkaita. Hän piirsi kuvaan vain neljä lasta, vaikka lastenkodissa asuu yhteensä kuusi lasta.

Ninni jätti kuvasta pois itsensä ja kotiin vasta muuttaaneen uuden lapsen. Kuvan kaksi

aikuista esittävät minua ja haastatteluhetkellä työvuorossa ollutta miesohjaajaa. Piirustuksen

henkilöt on pyritty kuvaamaan mahdollisimman realistisesti ja esimerkiksi minun

vaatetukseni on piirretty tarkkaan kaulakorua ja vyötä myöten. Ninni pohti myös erityisen

tarkkaan kuvaa piirtäessään henkilöiden luonnetta ja hän halusi saada jokaisen henkilön

kasvoille heitä kuvaavan ilmeen. Erityistä tarkkuutta hän käytti myös henkilöiden

mittasuhteiden ja asujen värien suhteen. Piirustuksen sydämet kuvaavat kuulemma sitä, miten

lastenkodilla on Ninnin sanojen mukaan "rakkautta ilmassa".

Ninnin (11v.) piirustus lastenkodista



39

Lapset nimeävät yhdeksi tärkeimmistä sosiaalisista suhteista lastenkodissa suhteen

omaohjaajaan. Omaohjaajan merkitys korostuu sekä lasten puheissa että piirustuksissa.

Kaikki lapset kertoivat haastattelun lomassa omista omaohjaajistaan, vaikka en ottanut asiaa

millään lailla esille. Omaohjaaja koetaan tärkeäksi ja ehkä juuri tärkeimmäksi henkilöksi

lastenkodissa. Omaohjaajan merkitys korostui erityisesti silloin, jos lapsi ei ollut saanut

huomiota kyseiseltä ohjaajalta ja koki jääneensä huomiotta. Lapsista 5-vuotias Helmi koki

oman tilanteensa erityisen surullisena, sillä hänen varsinainen omaohjaajansa ei ollut

työskennellyt lastenkodilla vähään aikaan. Helmi muisteli, kuinka kivaa oli ollut silloin, kun

hänen omaohjaajansa oli vielä ollut töissä. Nyt tytöstä tuntui, ettei hän saanut samalla tavoin

huomiota, kuin toiset lapset. Myös 10-vuotias Emmi nosti puheessaan esiin omaohjaajan

tärkeyden useaankin otteeseen. Emmi sekä piirsi omaohjaajansa ainoana henkilönä lastenkoti-

piirustukseensa että kertoi tämän olevan hänelle erityisen läheinen henkilö.

H: Millasia ne ihmiset on, ku täällä asuu?

L: Heh.

H: Kenen kans sä eniten täällä niinku oot ja teet jotain juttuja?

L: Ellin kaa.

H: Joo. Sehän on sun omaohjaaja, eiks niin?

L: Niin.

(Emmi 10v.)

Kun lapset viettävät lapsuutensa lastenkodissa, he hakevat ohjaajista itselleen tärkeää ihmistä.

Lapset kehittävät aikuisiin tunnesuhteen ja tämän seurauksena ohjaajat saavat lastenkodissa

myös vanhempiin liitettyjä merkityksiä. Itselleen tärkeiltä ohjaajilta lapset odottavat huomiota

ja he jakavat heidän kanssaan kokemuksiaan. Lastenkodissa työskentelevien ohjaajien työn

ollessa vuorotyötä, vaikeuttaa se osaltaan myös lasten ajankäytön suunnittelua. Lapset

odottavat itselleen tärkeiden ihmisten työvuoroja ja he saattavat toivoa jotakin tiettyä henkilöä

töihin esimerkiksi juhlapyhinä. Lapset eivät voi kuitenkaan olla toiveidensa toteutumisesta

varmoja, sillä toivottu henkilö saattaa yhtä hyvin olla juhlapyhinä vapaalla. Lastenkodissa

lasten ajankäytön suunnittelu tiettyjen aikuisten mukaan onkin näkyvää. Ja mikäli lapsen

toiveet eivät toteudu, he voivat osoittaa mieltään ohjaajalle. (Törrönen 1999, 103.) Tällainen

lempiohjaajien seuraan hakeutuminen tulee hyvin esille myös haastattelemieni lasten

kertomuksissa ja piirustuksissa. Lempiohjaajikseen lapset nimeävät omaohjaajansa, mutta

myös muita ohjaajia, joihin heillä on läheinen suhde.
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Vaikka lapset kokevatkin sosiaaliset suhteet ja toisten seuran tärkeäksi, niin he kaipaavat

myös omaa aikaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset haluaisivat välttämättä olla

kotona täysin yksin. Samaan johtopäätökseen ovat päätyneet myös Hannele Forsberg ja

Harriet Strandell (2005) tutkiessaan pienten koululaisten iltapäiviä. Vaikka julkisessa

keskustelussa pienten koululaisten iltapäivät koostuvat yksinäisyydestä ja turvattomuudesta,

niin lasten puheessa ne puolestaan koostuvat päinvastoin sosiaalisista suhteista ja

monenlaisesta tekemisestä. Lapset ovat iltapäivisin myös omissa oloissaan, mutta harva heistä

on kotonaan pitkiä aikoja täysin yksin. Lapsilla voi usein olla iltapäivisin kotona seuranaan

isompi sisarus tai oma vanhempi. Näin ollen lapsen ympärille rakentuu suojaverkko kotoa

tavoitettavissa olevista aikuisista, joista lapsi saa tarvitessaan seuraa ja turvaa. (mt., 610-612.)

Lastenkotilasten suojaverkko rakentuu lastenkodin ohjaajista ja toisista lapsista. Lapset

kokevatkin, että heillä on sekä riittävästi seuraa toisista että riittävästi omaa rauhaa, johon

hakeudutaan ennen kaikkea omaan huoneeseen vetäytymällä. Lapset kokevat myös sekä

lasten että aikuisten seuran mukavaksi.

H: Millaisia lapset täällä on?

L: Ai niitten nimet?

H: Ei, mutta millaisia ne lapset on? Onko ne niinku… Mitä sä teet niitten lasten kanssa ja

millasia ne lapset on?

L: Mmm. Ne on ihan hyviä.

H: Ihan hyviä lapsia?

L: Mmm. Niin, mutta paitsi Lassi on semmonen, joka riehuu yöllä ku se herää.

H: No millasia aikuiset täällä on?

L: Ihan hyviä.

(Helmi 5v.)

Kodin merkityksissä korostui myös sääntöjen ja arjen rutiinien tärkeys. Lapset kuvasivat

kodin arkeaan pitkälti juuri sääntöjen kautta. Esiin nousivat sekä sallitut asiat että se, mitä ei

saa tehdä. Lastenkodin säännöt ja arjen käytännöt eivät mielestäni kuitenkaan eroa paljoakaan

tavallisten kotien säännöistä ja käytännöistä. En kuitenkaan usko, että tavallisten kotien lapset

olisivat nostaneet sääntöjen ja rutiinien merkitystä yhtä voimakkaasti esiin. Lastenkotilapsille

näillä asioilla tuntui kuitenkin olevan merkittävä vaikutus, sillä he kokivat sääntöjen

noudattamisen suureksi ylpeydenaiheeksi.
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L: Hei tota, mä en oo yhtään menny pois huoneesta.

H: Et ookkaan. Sä oot kiltisti ollu täällä.

(Sanni 6v.)

Yksi lapsista huomautti muutamaan otteeseen haastattelun aikana pysyneensä kiltisti

huoneessa koko haastattelutilanteen ajan. Nämä huomautukset johtuivat ehkä siitä, että

kyseisen tytön haastattelu suoritettiin samaan aikaan kun lastenkodissa vietetään lepotuntia.

Iltapäivän lepotunnin aikana lasten on määrä viettää tunti omissa huoneissaan. Tällöin he

voivat levätä, kuunnella musiikkia, lukea kirjaa tai tehdä mitä kukin sitten haluaa. Lapsilla ei

ole kyseisen tunnin aikana lupa oleskella kodin muissa tiloissa, paitsi vessassa käydessään tai

aikuisten luvalla. Lepotunnin viettäminen kuuluu lasten mielestä vahvasti kodin arkeen, mutta

se ei silti aina suju sovitulla tavalla. Lapset kertoivatkin karkailevansa välillä huoneistaan

lepotunnin aikana, vaikka tietävät ettei se ole sääntöjen mukaista. Lapset kertoivat kuitenkin

myös, että he tahtovat noudattaa sääntöjä, jotta he käyttäytyisivät kiltisti.

L: Hmm. Me kyllä yöllä huudettiin vähän, että nyt piiloon sitten. Sanni meni piiloon ja mä en

menny. Sanni oli, että mee piiloon!

H: Ahaa.

L: Ja sitte mä menin pistään tossut.

(Helmi 5v.)

Yksi tytöistä nosti esiin yllä olevan edellisenä yönä sattuneen tilanteen. Tämä tilanne liittyi

myös sääntöjen noudattamiseen, sillä lapset olivat tehneet tahallaan kiusaa herättyään keskellä

yötä. Tytön mielestä oli ollut erityisen jännittävää, kun he olivat toisen tytön kanssa

huudelleet yöllä ja toinen heistä oli alkanut leikkiä piilosta. Jännittävää tämä oli siksi, että

tyttö kertoi tietävänsä ettei yöllä saisi huutaa ja metelöidä, jotta toiset lapset saisivat nukkua

rauhassa. Lapset tuntuivat ymmärtäneen säännöt ja niiden tarkoituksen hyvin ja niiden

tahallinen rikkominen vaikuttikin lähinnä jännityksen hakemiselta.

Lapsilla on melko selkeä käsitys siitä, millaisista seikoista kodin arki rakentuu ja mitä kodissa

tehdään. Lapset eivät kokeneet huonona asiana sitä, että tietyt rutiinit toistuvat päivittäin ja

että sovituista aikatauluista on pidettävä kiinni. Lähinnä lapset kokivatkin kodin arjen

tyypilliseksi ja välillä jopa hieman tylsäksi.
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H: Mitäs täällä kotona tehdään yleensä?

L: Ei mitään.

H: Ei mitään tehdä? Ollaan vaan, vai?

L: Heh, no ei!

H: No mitäs sillai normaalisti tehdään täällä?

L: Käydään pihassa. Kyl ainakin pidetään lepotunti.

(Emmi 10v.)

Kodille annetut eri merkitykset koostuivat lasten kokemuksissa melko yhtäläisinä kaikkien

lasten kesken. Kaiken kaikkiaan lapset kokivat kodin paikaksi, jossa on turvallista ja

rauhallista olla. Turvallisuuden kokeminen muodostui pitkälti arjen käytäntöjen ja sääntöjen

johdonmukaisuudesta. Viihtyvyyden ja rauhallisuuden kokeminen puolestaan muodostui

myös itselle tärkeistä asioista ja esineista, kuten omasta sängystä.

4.3 Kotiin kuulumisen kokemus ja mielentila

Lapsen kokemuksen käsitteellä viitataan johonkin aitoon, yksilölliseen ja ainutlaatuiseen.

Kokemus ei kuitenkaan ole irrallaan suhteessa niihin ajattelutapoihin ja käsityksiin, joihin

kulttuurimme jäseninä olemme kosketuksissa. Kokemusten kertomisen ja kielellistämisen

kautta ne alkavat saada merkityksiä. Kokemusten tarinoitumisen myötä niihin saadaan

etäisyyttä ja niitä voidaan helpommin tarkastella. (Jähi 2004, 169-171.)  Erityisesti

kuulumisen kokemus on tärkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen kuuluu paikkaan ja paikka

kuuluu ihmiselle. Jos ihminen ei koe tällaista kuulumista omaan kotiinsa voi se karuimmillaan

merkitä kodittomuuden kokemista. Kodittomuuden kokemuksen myötä ihmisestä voi tuntua,

ettei missään ole omaa tilaa, ei edes pientä nurkkausta, joka tuntuisi omalta, johon tuntisi

kuuluvansa ja jossa saisi olla rauhassa. (Granfelt 1999, 27.) Tämä kuulumisen kokemuksen

tärkeys nousee esiin myös lastenkotilasten haastatteluista ja piirustuksista. Eniten sen

tärkeyttä korostaa se, että kotiin kuuluminen herätti jokaisessa lapsessa omia ajatuksia ja

melko yllättävän syvällisiäkin pohdintoja.

Kotiin kuulumisen kokemus määräytyy sekä tilallisesti että ajallisesti. Lasten jokapäiväiselle

elämälle ovat nykyisin kuitenkin tyypillisiä myös liike ja muutos. Siksi lasten kotiin

kuulumisen kokemusta ei tule pitää myöskään itsestäänselvyytenä. (Christensen & James &
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Jenks 2000, 154.) Kotiin kuulumisen kokemus on jokaisen lapsen kohdalla erilainen ja

ainutlaatuinen. Lastenkotilapsilla tuo kokemus on vielä aivan erityinen siinä mielessä, että he

joutuvat muita lapsia todennäköisemmin sopeutumaan jopa hyvinkin useaan kotiin

lapsuutensa ja nuoruutensa aikana. Tutkimukseen osallistuneet lapset ovat kaikki asuneet

nykyisen lastenkodin lisäksi myös muissa oman kodin ulkopuolisissa paikoissa. Kertomansa

perusteella he eivät ole kokeneet kuuluvansa kaikkiin paikkoihin ja ne paikat, joihin he

kokevat kuuluneensa, ovat olleet heidän lapsuudenkotejaan.

H: No tuntuuks tää sitten, että tää on koti? Kodinomainen koti?

L: Joo, tuntuu.

H: Et täällä on kaikki sellaset jutut, mitä nyt kotona yleensä on?

L: Joo.

H: Puuttuuko täältä jotain, mitä sun mielestä  kotona yleensä on?

L: Puuttuuko, odotas vähän. Täält puuttuu, no ei oikeastaan mitään.

H: Sehän on hyvä asia.

L: Tääl on kaikki mitä ihminen tarvii. Mun mielestä ainakin.

(Ninni 11v.)

Lapset kokevat, että lastenkodista on löydettävissä ne asiat, jotka yleensä liitetään kotiin

kuuluviksi. Mutta vaikka lastenkoti vaikuttaa lapsista "oikealta kodilta", niin silti heidän

kokemuksensa kotiin kuulumisesta voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Toiset lapsista

kokivat, että he kuuluvat ehdottomasti kotiin ja sen asukkaisiin. Toiset puolestaan kokivat,

että lastenkoti on aikuisten paikka, eivätkä lapset kuulu sen asukkaisiin. Jälkimmäinen

kokemus on mielenkiintoinen siksi, että lapset asuvat lastenkodissa pysyvästi ja heillä on

siellä omat huoneet ja omat tavarat. Aikuisista koostuva henkilökunta vaihtuu jatkuvasti

työvuorojensa vuoksi ja siksi onkin kiintoisaa, että yksi lapsista koki ainoastaan aikuisten

asuvan kodissa.

H: Ketäs täällä  kodissa asuu?

L: Kaikki kodin aikuiset.

H: Kaikki kodin aikuiset? Ketäs lapsia siellä asuu?

L: Ei ketään.

H: Eikö täällä kodissa asu ollenkaan lapsia?

L: Mä piirsin aikuisia.
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H: Miksei lapsia oo siellä ollenkaan?

L: Sen takia, jos mä en haluu sinne lapsia.

H: Mikset halua? Eikö tää oo lasten koti ollenkaan?

L: Ei.

H: Tää on vaan aikuisten koti?

L: Joo. Ku ei saa mennä yhtään toimistoon!

(Sanni 6v.)

Haastattelusta käy ilmi, että lasten kokemuksiin vaikuttavat suuresti myös kodin arjen

käytännöt. Se, ettei yksi lapsista kokenut kuuluvansa kotiin siksi, etteivät lapset saa mennä

toimistoon ei kuitenkaan anna kotiin kuulumisesta selkeää kuvaa. Kiellot koetaankin lasten

keskuudessa sellaisiksi tekijöiksi, jotka heikentävät kodin miellekkyyttä. Toisaalta kieltojen

merkitys nousee esille myös positiivisena asiana, sillä lapset katsovat niiden pitävän yllä

kodin rauhallisuutta. Kodin kokeminen "aikuisten kodiksi" herätti kuitenkin ajattelemaan, että

elleivät lapset koe kuuluvansa lastenkotiin, niin kokevatko he kuuluvansa mihinkään? Tämän

ajatuksen myötä halusin vielä tarkentaa yhden lapsen kokemusta siitä, ettei hän kuulu tähän

kotiin.

H: Keitä täällä kodissa on?

L: Kaikki, ketä asuu täällä.

H: No, keitä täällä asuu?

L: En kerro.

H: Onko ohjaajat sellasia aikuisia, kun asuu täällä?

L: On.

H: Onko muita aikuisia?

L: On.

H: Keitäs ne muut sitten on? Ohjaajia on aika monta.

L: Ääh. Ei muuta.

H: Ei muuta. No missäs ne lapset sitten asuu, jos ei ne asu täällä kodissa?

L: Ne ei asu siellä.

H: No missäs ne asuu?

L: Se on aikuisten paikka.

(Sanni 6v.)
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Yritin selventää lapsen kotiin kuulumattomuuden kokemusta, mutta hän ei kuitenkaan

kertonut tarkkaa syytä siihen, miksi kokee kuten kokee. En saanut myöskään selville sitä,

missä lapsi kokee lasten asuvan, jos ja kun he eivät asu lastenkodissa. Tämä

kuulumattomuuden kokemus käy tosin ilmi vain tämän yhden lapsen kohdalla. Toiset lapset

olivat selvästi sitä mieltä, että lastenkoti on juuri heidän kotinsa ja he kokevat myös

kuuluvansa sinne.

Lapset haluavat kertoa omista kokemuksistaan eri syistä. He voivat haluta kokea niitä

uudelleen tai jakaa niitä, kertoa toiselle itsestään, hallita kokemukseen liittyviä tunteitaan tai

ratkaista tilanteeseen mahdollisesti liittyviä ongelmia. Lapsilla on tarve ymmärtää heille ja

heidän ympäristössään tapahtuvia asioita ja siksi he voivat kerronnan avulla saavuttaa tunteen,

että he hallitsevat elämäänsä. Vaikean tapahtuman kertominen yhä uudelleen ja uudelleen

antaa lapselle varmuuden siitä, että hän pystyy hallitsemaan tähän tapahtumaan liittyvät

tunteet. (Eskonen 2005, 39.) Lapsen kokemuksen ymmärtäminen asettaa tutkijalle kuitenkin

monia haasteita. Tutkijan on erityisen vaikea pitää lapsen kokemusta täysin vieraana itselleen,

sillä oma näkemyksemme ja kokemuksemme maailmasta on aina mukana

ymmärryksessämme. Emme voi kuitenkaan tietää lasten kokemuksista heidän puolestaan ja

siksi niiden tutkiminen nouseekin erittäin tärkeäksi osaksi lapsitutkimusta. (Greene& Hill

2005, 18.)

Lastenkodissa asuvat lapset ilmaisevat tunteitaan yleensä melko vapautuneesti. Lasten

tunteiden vapaa ilmaisu onkin tärkeää sekä lastenkodin lapsille että ohjaajille. (Törrönen

1999, 117.) Lastenkodissa lasten oma tilanne näyttäytyy heille usein suhteellisesti aiempaa

parempana ja se antaa aihetta tyytyväisyyteen. Lapset suhteuttavat elämäänsä myös aiempiin

kokemuksiinsa ja siksi nykyinen tilanne lastenkodissa vaikuttaa aiempaan verrattuna hyvältä.

Lastenkodissa lapset ovat tyytyväisiä tuttuihin arjen rutiineihin, mutta samalla kuitenkin myös

arjen vaihtelu ja tapahtumien yllätyksellisyys miellyttää heitä. (mt., 121-123.) Lasten kodille

antamista merkityksistä vaikeimmaksi haastattelemilleni lapsille muodostui kodin

mentaalisen merkityksen hahmottaminen. Lapset ilmaisevat omia tuntemuksiaan

vapautuneesti, mutta he eivät silti pysty selkeästi ilmaisemaan sitä, miltä kodissa asuminen

tuntuu.  Asia tulee kuitenkin esille useaan eri otteeseen heidän haastattelujensa aikana.

Kysyttäessä lapset määrittelevät kodin ja kotona asumisen "kivaksi". Jokainen lapsi antoi

kodille saman määritelmän, joka siis kuitenkin on osoitus siitä, että lapset kokevat olonsa

lastenkodissa hyväksi ja viihtyisäksi.
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H: Millasta täällä kodissa on asua? Miltä se niinku tuntuu?

L: Hmm.

H: Siis millanen paikka tää koti on?

L: No semmonen kiva. Ja välillä tyhmä. Ja sitten tota noin. Hmm, mietin. Aika hauska.

H: Mikä täällä on hauskaa?

L: No melkein kaikki. Välillä.

H: Ihmiset vai jotku jutut mitä täällä tapahtuu?

L: No. Ihmiset ja muut ja ohjaajat ja kaikki.

(Ninni 11v.)

Lasten mielentila kotia kohtaan muodostuu kaiken kaikkiaan positiiviseksi. Ainoat lasten

negatiiviseksi kodissa kokemat tuntemukset liittyivät aikuisten asettamiin kieltoihin ja

sääntöihin sekä sellaisiin yksittäisiin seikkoihin, jotka lapset kokivat ärsyttävinä. Vanhemmat

lapset eivät kuitenkaan osanneet nimetä mitään tiettyjä seikkoja, jotka vaikuttaisivat

heikentävästi kodista vallitsevaan mielentilaan. Pienemmät lapset puolestaan nimesivät

kumpikin osaltaan yhden seikan, jonka he kokivat mielentilaansa heikentäväksi. 5-vuotias

Helmi koki, että lastenkodissa on kiva asua, mutta ainoaksi negatiiviseksi seikaksi hän koki

yhden miesohjaajan kuorsauksen tämän yövuorossa työskentelyn aikana. Tämäkään

yksittäinen haitta ei kuitenkaan muuttanut Helmin käsitystä kodin mielekkyydestä, sillä

lähinnä hänen viittauksensa ohjaajan kuorsaamiseen vaikutti vitsailulta.

H: Mmm. Millasta täällä kotona on asua?

L: Tyhmää!

H: Minkä takia?

L: Tai… Kivaa on, yleensä.

H: Yleensä kivaa?

L: Niin.

H: Koska on kivaa?

L: No tänään, huomenna ja…

H: No koskas sitten ei oo kivaa?

L: Ku Ari tulee yäks.

H: Ahaa, ni sillon ei oo kivaa?

L: Niin.

H: Mikäs siinä ei oo kivaa?
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L: No koska se Ari kuorsaa.

(Helmi 5v.)

6-vuotias Sanni koki puolestaan, että lastenkoti on hyvä paikka asua, kunhan aikuiset eivät

määrää ja komenna lapsia liikaa. Erityisesti häntä harmitti lastenkodin säännöissä se, että

tarvittaessa lapsi voidaan määrätä omaan huoneeseensa rauhoittumaan hetkeksi. Vaikka oma

huone muulloin onkin ehkäpä juuri kodin tärkein tila, niin siellä halutaan kuitenkin viettää

aikaa vain omasta tahdosta eikä aikuisten taholta tulleesta käskystä. Samoin lapset pohtivat

myös lepotunnin viettämisestä omassa huoneessa. Lepotuntia ei aina koeta mukavana asiana,

vaan se saatetaan kokea välillä myös aikuisten asettamana rajoituksena vapaasta liikkumisesta

ja leikkimisestä.

H: Millasta täällä kodissa on asua?

L: Kivaa.

H: Mitä muuta? Osaaks sä muuten sanoo millasta täällä on?

L: Hmm.

H: Onks joskus sillai, et ei oo kiva olla kotona?

L: Juu.

H: Koska?

L: Sillon ku ei aikuiset päästä… Heti huoneeseen! Sillai.

H: Niin, ni sillon ei oo kiva.

L: Niin.

H: Mut sillon on kiva asua kotona, ku aikuiset on kivoja?

L: Juu.

(Sanni 6v.)

Vaikka lapset eivät osanneetkaan tarkkaan kuvailla kotiin liittyviä tuntemuksiaan, niin heidän

keskusteluistaan ja piirustuksistaan välittyvät positiiviset tuntemukset lastenkotia kohtaan.

Kotiin liittyvien tuntemusten ilmaisun vaikeus johtuu varmasti osaltaan siitä, että

tutkimukseen osallistuneet lapset ovat vielä iältään varsin nuoria. Positiivisuus kotia kohtaan

ja kodin herättämä mielentila kertovat myös siitä, ettei lapsilla ole suuria huolia tai murheita

kotiin liittyen. Tämä on mielestäni mukavaa huomata tutkimuksen kannalta, sillä olisin voinut

ennen tutkimuksen tekoa kuvitella lastenkotilasten kokevan kotia kohtaan ainakin joitakin

negatiivisia tuntemuksia, koska lastenkoti ei kuitenkaan ole heidän alkuperäinen kotinsa.
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Mutta hyvä näin, sillä lapsista välittyy heidän kiintymyksensä ja olonsa kotoisaksi tunteminen

juuri lastenkotia kohtaan.
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5 TULEVAISUUDEN KOTI

Lastenkotilasten kuvitelmat omista tulevaisuuden kodeistaan vaihtelevat keskenään suuresti,

joskin niistä löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä. Kaikkien lasten kuvitelmissa tulevaisuuden

koti muistuttaa yllättävän paljon lastenkotia. Tästä käy jälleen ilmi se, miten kiintyneitä ja

tyytyväisiä lapset ovat nykyiseen kotiinsa. Tosin he haaveilevat omissa tulevaisuuden

kodeissaan myös sellaisista ylellisistä asioista, kuten hienoista suihkulähteistä ja suurista

puutarhoista, jollaisia lastenkodista ei löydy. Tulevaisuuden koti näyttäytyy kuitenkin lapsille

kaiken kaikkiaan  positiivisena ja odottamisen arvoisena asiana.

H: Sähän oot piirtänyt ittestäs kuvia monta kertaa ennenkin?

L: Niin oon. Mä oon piirtäny sellasia unelmakuvia.

H: Millasia on unelmakuvat?

L: No semmosia, ku mimmonen mä haluaisin olla isona.

(Ninni 11v.)

Tulevaisuus ja tulevaisuuden koti edustavat lapsille myös eräänlaista unelmaa. 11-vuotias

Ninni kertoo piirtävänsä usein kuvia, joissa hän kuvaa itseään aikuisena. Nämä piirustukset

Ninni nimeää "unelmakuviksi". Unelmakuvissa hän kuvaa kaikkia niitä asioita, joista hän

haaveilee. Piirustukset käsittelevät esimerkiksi hienoja esineitä, vaatteita ja hevosia.

Unelmakuvissa kaikki on aina hyvin ja niissä esiintyvät ihmiset ovat kauniita ja hyväntuulisia.

Ninnin tulevaisuus vaikuttaa hänestä erittäin valoisalta ja hän näyttää pohtineen sitä

enemmänkin. 10-vuotias Emmi  puolestaan vaikuttaa vielä melko epävarmalta tulevaisuuden

suunnitelmiensa suhteen.

H: Ketäs siellä talossa sitten asuu, sillon ku sä oot aikuinen?

L: Yksin mää vaan.

H: Sinä vaan yksin?

L: Joo. No en mä oo varma.

H: Millasia huoneita siellä sun omassa kodissa on?

L: Ainaki siellä on paljon huoneita.

H: Mitäs sä niissä huoneissa sitten teet, jos sulla on oikein monta huonetta?

L: Se on mulle ihan hyvä koti. En mä oo varma, et vähän isompana mä muutan omaan

huoneeseen. Tai siis omaan taloon. En oo varma.
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H: Mihis sä sitten muutat, jos et sä muuta omaan?

L: No oon äitin kaa!

(Emmi 10v.)

Emmi kertoo asuvansa tulevaisuuden kodissaan yksin. Tulevaisuuden koti koostuu silti

useammasta huoneesta. Emmiä epäilyttää kuitenkin hieman itsenäinen asuminen ja hän pohtii

myös sitä mahdollisuutta, että hän ei muuttaisikaan omaan asuntoon. Toinen vaihtoehto

itsenäiselle asumiselle on äidin kanssa asuminen. Tämä on erityinen tulevaisuuden kuvitelma,

sillä Emmi ei muutoin haastattelun aikana viittaa kertaakaan biologiseen äitiinsä tai muihin

sukulaisiinsa. Jostain syystä hän kuitenkin yhdistää äitinsä omaan tulevaisuuden kotiinsa ja

kokee äidin kanssa asumisen mahdollisena silloin, jos hän päättäisikin olla muuttamatta yksin

omaan kotiin.

    Emmin (10v.) piirustus tulevaisuuden kodista
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Lapset liittävät tulevaisuuden koteihinsa myös melko yllättäviä asioita. Lapset listaavat kyllä

perinteisesti kodin asukkaiksi äidin, isän, lapset ja joitakin lemmikkieläimiä. Silti kodissa

saattaa kuitenkin asua myös yllättäviä lemmikkejä, kuten esimerkiksi hirvi.

H: Ketäs siellä asuu?

L: Minä!

H: Sinä itse. Yksin vai?

L: Nii. Lapsetki asuu.

H: Montakos lasta siellä asuu?

L: Kaks poikaa. Kaks tyttöö.

H: Joo. Ja sitten sinä asut siellä. Asuuks siellä muita?

L: Iskä!

H:Onkos siellä sitten jotain kotieläimiä?

L: On.

H: Mitäs kotieläimiä?

L: Haukku, kisu… Pupu.

H: Aha.

L: Sitte on, sitte on… Hirvi.

(Sanni 6v.)

5-vuotias Helmi kertoo olevansa ihastunut päiväkodissa erääseen poikaan, Santeriin. Helmi

kuvitteleekin Santerista tulevan tulevaisuudessa hänen miehensä, jonka kanssa hän asuu

yhdessä ja jonka kanssa hän saa lapsen. Tulevaisuus näyttää hänestä valoisalta, sillä Helmi

uskoo hänen ja Santerin olevan rakastuneita yhteisessä kodissa asuessaan ja muutoinkin elämä

omassa kodissa tuntuu kivalta ajatukselta.

H: No millastas ton Santerin kanssa on sitten tuolla asua?

L: Sellasia vähän, että… Että Santeri ja minä ollaan rakastuneita. Mullakin on täällä kivaa,

varmaan.

H: Onko siellä mitään semmosta, mikä ei oo kivaa? Sitten siellä kotona.

L: Eiku se on mun koti, on kivaa.

H: Kaikki on kivaa sitten aikuisena kotona?

L: Hmm. Mun täytyy piirtää siihen oven eteen joku kuva.

H: Mihin ovelle?
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L: Tähän ovelle kuva.

H: Selvä, no sä teet sit siihen oveen vielä kuvan.

L: Vauva.

H: Tuleeko siihen oveen vauvan kuva?

L: Juu. Tonne kasvaa vauva. Sit semmonen poika. Ja sit ne tietää ne lääkärit, et tästä tulee

poika.

H: Ahaa. Onko se sinun ja Santerin poika?

L: Eiku tästä tulee semmonen… Tää tulee sit tytöks.

(Helmi 5v.)

Helmin (5v.) piirustus tulevaisuuden kodista

Lasten tulevaisuuden kodille antamia merkityksiä voidaan verrata heidän lastenkodille

antamiin merkityksiinsä. Kahdessa seuraavassa kappaleessa tarkastelenkin sekä

tulevaisuuden kodin yhtäläisyyksiä lastenkotiin että sen eroavuuksia lastenkotiin. Tarkastelen

aluksi niitä lasten lastenkodille antamia merkityksiä, jotka he kokevat merkityksellisiksi myös

omissa tulevaisuuden kodeissaan. Sen jälkeen tarkastelen puolestaan niitä kodille annettuja

merkityksiä, jotka lapset kokevat tärkeiksi omissa tulevaisuuden kodeissaan, mutta jotka
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eroavat lastenkodille annetuista merkityksistä. Pyrin hahmottamaan näiden yhtäläisyyksien ja

eroavuuksien tarkastelulla sitä, miten paljon lapset lopulta siirtävät mieluisaksi kokemastaan

lastenkodista merkityksiä myös tulevaisuuden koteihinsa.

     5.1 Tulevaisuuden kodin yhtäläisyydet lastenkotiin

Mennyt, nykyinen ja tuleva kietoutuvat toisiinsa "kodin ajassa". Kotiin liittyy läheisyyttä ja

huolenpitoa. Kotiin liittyy lisäksi yleensä myös muistoja menneistä, onnellisista

elämänvaiheista, joita kotiin liittyvät muistot muuntavat vielä entistäkin paremmiksi.

(Granfelt 1999, 27.) Myös tutkimukseen osallistuneilla lapsilla mennyt ja nykyinen elämä

lastenkodissa vaikuttaa suurelta osin siihen, millaiseksi he määrittelevät tulevaisuuden

kotinsa. Lastenkodissa tutuiksi koettuja asioita ja esineitä halutaan siirtää myös omaan kotiin,

koska koti on lapsuudessa tuntunut hyvältä ja turvalliselta paikalta asua.

H: Hmm. No millasen kodin sä haluaisit, et sulla olis? Oisko se tällanen omakotitalo? Vai

oisko se joku rivitalo vai?

L: Omakotitalo mieluummin.

H: Omakotitalo.

L: Juu.

H: Aha. Iso, pieni?

L: Iso.

H: Minkä takia iso? Onko siellä paljon ihmisiä asumassa vai haluatko sä asua itse isossa

talossa?

L: En mä tiedä. Mä tykkään vaan jos on iso talo ja muutenkin. Sillai. Kyl siä on jotain

muitakin, en mä ainakaan yksin haluais asua.

H: Et halua asua yksin?

L: En.

(Ninni 11v.)

Lasten kuvitelmat tulevaisuuden kodeistaan ovat melko realistisia. Heille kaikille on tärkeää,

että tuleva oma koti olisi omakotitalo, jonka he sitten voisivat rakentaa ja sisustaa

mieleisekseen. Lasten kuvitelmissa kotitalon tulisi olla melko iso ja tämä johtuu varmasti

siitä, että lastenkoti on rakennuksena huomattavan suuri ja tilava. Vaikka lapset
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kuvittelevatkin omien tulevaisuuden kotiensa olevan lastenkotia "hienompia", niin silti he

haluavat omista kodeistaan löytyvän paljon myös lastenkodille tyypillisiä piirteitä ja asioita.

H: Onko se koti tälleen vähän niinku tääkin niin vähän jossain syrjässä vai onko se jossain

isossa kaupungissa?

L: Isossa kaupungissa... No ei todellakaan!

     H: Et halua kaupunkiin?

L: En.

     H: Vaan haluut olla tälleen vähän niinku rauhassa jossain?

L: Nii.

(Emmi 10v.)

H: Ootko sä miettiny sitä, et millanen piha sulla on sitten siinä talossa?

L: No on siel kukkii, nurmikkoo…

(Emmi 10v.)

Lapset haluavat tulevaisuuden kodeistaan löytyvän yhtäläisyyksiä lastenkotiin verrattuna

lähinnä talon kokoon ja sijaintiin. Heille on kuitenkin myös tärkeää, että omasta tulevaisuuden

kodista löytyvät ne tärkeät yksittäiset esineet ja tavarat, jotka lapset kokevat

merkityksellisiksi. Näihin esineisiin kuuluvat jälleen erityisesti lasten omissa huoneissa

sijaitsevat henkilökohtaiset tavarat, kuten oma sänky. Lapset luettelivat tärkeiksi

tulevaisuuden kodeistaan löytyviksi tavaroiksi myös tietokoneen, television ja  yleisimpiä

kodinkoneita. Lapset eivät osaa niinkään tarkkaan nimetä tulevaisuuden kodeistaan löytyviä

huoneita tai huonekaluja, mutta jostain syystä he antavat yllättävänkin paljon arvoa erilaisille

kodin koneille ja laitteille.

H: No onko täällä jotain semmosia juttuja, et sä haluaisit sulla olevan samanlaisia juttuja

omassa kodissa?

L: Sänky.

H: Sänky?

L: Niin. Se on niin ihana. Mulla ei oo koskaan ollu noin ihanaa. Siinä on kiva nukkua.

H: Entä muuta?

L: Ainakin tietokone. Ja telkkari.

H: Tietokone ja telkkari?
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L: Ni.

(Ninni 11v.)

Lapset kuvittelivat kuitenkin, että heidän omissa kodeissaan tavarat, esineet ja huonekalut

olisivat "hienompia" kuin mitä ne ovat lastenkodissa. He eivät kuitenkaan osanneet selittää

sitä, millä tavalla ne eroaisivat toisistaan. Lastenkodin tavaroista merkityksellisiksi nousivat

yllättäen myös siivousvälineet, sillä lapset kokivat ne tärkeiksi kodin siisteyden ja

viihtyvyyden kannalta.

H: Millasia tavaroita siellä sun omassa kodissa sitten on? Millasia huonekaluja? Tai

koneita?

L: Pesukone.

H: Joo. Mitäs muuta?

L: No… Tiskikone.

H: Joo.

L: Imuri, sekin on joku kone. No ei nyt sentään.

H: On imuri kodinkone.

L: Nii.

(Emmi 10v.)

         Sannin (6v.) piirustus tulevaisuuden kodista
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6-vuotias Sanni keskittyy huolella pohtimaan tulevaisuuden kotinsa yksityiskohtia aina

verhoja myöten. Koska tutkimuksen teko ajoittui joulun alle, niin Sanni yhdistää lastenkodin

ikkunalta löytyvät kynttilät myös oman tulevaisuuden kotinsa ikkunalle. Hän kuvailee myös

sitä, miksei hän piirtänyt yhteen ikkunaan verhoja lainkaan. Tämä johtuu hänen mukaansa

siitä, että kynttilöitä poltettaessa verhot olisivat vaarassa syttyä palamaan eikä hän halua ottaa

sitä riskiä omassa kodissaan. Sanni kertookin pelkäävänsä kovasti tulipaloja ja hän haluaa

siksi pohtia tarkkaan turvallisuusseikkoja. Sannin tulevaisuuden koti koostuu kuudesta

huoneesta. Huonejaon lisäksi häntä askarruttaa kuitenkin myös käytävän sijainti, sillä hänen

käsityksensä mukaan myös käytävä lasketaan huoneeksi. Käytävän merkitys lastenkodissa

onkin merkittävä, sillä viiden lapsen huoneet sijaitsevat siellä saman käytävän varrella.

H: Mmm. Onks jokaisella oma ikkuna? Ja oma huone?

L: Tässä on lapsen huone. Tässä on meidän huone. Tässä on lapsen huone. Sitten täällä on

leikkitavaroita, leikkihuone. Ja täällä on sitten keittiö. Olohuone. Sitten tähän… Takka!

H: Takkahuone?

L: Nii.

H: Joo. Siellä on aika paljon huoneita.

L: Hei! Käytävä!

(Sanni 6v.)

Yhtäläisyyksiä lastenkodin ja lasten tulevaisuuden kotien kesken löytyy yllättävän paljon.

Toisaalta tämän ei pitäisi olla yllättävää, sillä lapset eivät valita nykyisestä kodistaan, mutta

olisi kuitenkin voinut kuvitella, että kotien kesken ei löytyisi sentään näin paljoa

yhtäläisyyksiä. Lasten kertoman perusteella he eivät näe suurtakaan eroa nykyisessä ja

tulevassa kodissaan. Lastenkodista onkin näin ollen muodostunut heille eräänlainen kodin

mittari, jonka pohjalta he perustavat käsityksensä omaa kotia kuvitellessaan.

L: Mun kodissa on parveke.

H: Parveke?

L: Mmm.

H: Onko se koti tällanen niinku omakotitalo? Vai onko se rivitalo? Tai kerrostalo?

L: Ihan oma talo.

H: Omakotitalo. Mitäs siellä pihassa on?

L: Täs on vihree talo.
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H: Mmm. Haluaisitko sä vihreen talon?

L: Joo. Kirkkaan vihreen.

(Emmi 10v.)

Kaiken kaikkiaan lasten lastenkodille ja tulevaisuuden kodille antamat yhteiset tärkeät

merkitykset muodostuvat fyysisiksi, sosiaalisiksi ja mentaalisiksi. Lapset toivovat kodeiltaan

tietynlaista ulkonäköä ja sijaintia, sisustusta sekä oleellisia kodin tavaroita. Samalla heille on

kuitenkin tärkeää myös se, keitä heidän kanssaan kodissa asuu. Lapset ovat tottuneet

lastenkodissa asuessaan siihen, että kodissa asuu paljon asukkaita. Tämä näkyy myös siinä,

miten lapset kuvittelevat tulevaisuuden kodeissaan asuvan hyvinkin suuria ihmismääriä ja

ihmisten lisäksi vielä lemmikkieläimiä. Lapset kokevat tärkeänä myös sen, että omassa

kodissa on hyvä ja turvallinen asua. Kukaan heistä ei kokenutkaan, etteikö oma koti olisi

tulevaisuudessa itselle mieluinen paikka asua. Lapsille edustaakin hyvää kotia paitsi nykyinen

koti lastenkodissa myös oma koti tulevaisuudessa.

H: Millastas täällä on sitten asua? Täällä kodissa? Sitten aikuisena?

L: Hyvä.

H: Siellä on hyvä asua?

L: Nii.

(Sanni 6v.)

     5.2 Tulevaisuuden kodin eroavuudet lastenkotiin

Lasten kertomusten perusteella heidän tulevaisuuden kotinsa eivät eroa suuresti lastenkodista.

Lastenkodin ja oman tulevaisuuden kodin väliltä löytyy kuitenkin muutamia seikkoja, jotka

eroavat selvästi toisistaan. Tärkeimmät tällaiset toisistaan eroavat kotien väliltä löytyvät seikat

ovat kodin ilmapiiri ja kodin koko. Lapset kokevat erityisen tärkeänä sen, että kodissa on

ennen kaikkea rauhallista asua. Kodin rauhallisuuteen liittyy samalla myös se, ettei omassa

tulevaisuuden kodissa asu aivan yhtä paljon väkeä kuin lastenkodissa. Lapset katsovat liian

suuren lapsimäärän tuovan kotiin rauhattomuutta ja hälyä.

H: No osaisiks sä kertoo, et millasta sulla sitten itte aikuisena on siellä omassa kodissa?

L: En mä tiedä. Ainakin rauhallisempaa ku täällä.
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H: Millai rauhallisempaa? Hiljaisempaa vai vähemmän ihmisiä vai?

L: No ehkä kyl vähemmän ihmisiä, ku täällä.

H: Mmm.

L: En mä ainakaan kuutta lasta hanki! Jos mä päättäisin hankkia lapsia, ni ottaisin kaks tai

kolme.

(Ninni 11v.)

Erityisesti 11-vuotias Ninni kokee, ettei halua itse asua aikuisena kodissa, jossa olisi monta

lasta. Hän viittaa myös siihen, että lastenkodin pienemmät lapset olisivat villejä ja että he

eivät tottelisi aikuisia. Itse Ninni uskoisi olevansa tiukka kasvattaja, joka saisi lapset

tottelemaan itseään. Lastenkodin vanhimpana Ninni kertookin olevansa lapsista ainut, joka

vahtii ja komentaa pienempien lasten perään. Ninni ei kuitenkaan koe rooliaan joukon

vanhimpana taakkana, vaan hän pohtii siitä olevan hyötyä hänelle itselleen aikuisiällä. Lasten

seuraaminen ja vahtiminen ovat myös selkiyttäneet hänen ajatustaan siitä, millaisia hän aikoo

itse tulevaisuudessa lapsistaan kasvattaa.

H: Millasia ne lapset sitten olis? Ooks sä miettiny?

L: Joo.

H: No?

L: Oon mä miettiny, ku mä kerran oon täällä ja katon Helmiä, Sannia ja noita. Ne on kauheen

villejä. Enkä mä tykkää semmosesta.

H: No oisko sun omat lapset villejä vai vähän erilaisia?

L: Ihan erilaisia! Et niinku ne totteliskin jotain. Sit ne ois semmosii rauhallisii, et niinku. No

kyl sä tiedät! Semmosia.

(Ninni 11v.)

Lapset siis kokevat, että heidän omat kotinsa tulisivat olemaan lastenkotia rauhallisempia.

Tämän lisäksi heistä olisi tärkeää, että koti olisi asukasmääräänsä ja käyttöönsä nähden

sopivan kokoinen. Oman kodin koon ollessa lasten kertomuksissa lastenkotia pienempi ei se

kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset haluaisivat asua pienissä tiloissa. Erona lastenkodin ja

oman tulevaisuuden kodin välillä onkin pääasiassa se, ettei omassa kodissa tarvita kaikkia

sellaisia huoneita, joita lastenkodissa on. Tällaisia huoneita ovat esimerkiksi toimisto ja

leikkihuone. Lapsista osa kuvittelee kuitenkin, että myös omasta kodista olisi ehkä hyvä

löytyä juuri esimerkiksi toimisto.
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H: Mitäs eroo sillä kodilla ja tällä kodilla on?

L: No ku tää mun on pienempi.

H: Joo. Onks niillä muuta eroo? Eli muuten aika samanlaisen kodin haluat ku tää, mutta

pienemmän vai?

L: Nii.

(Emmi 10v.)

5-vuotias Helmi ei puolestaan osaa kunnolla hahmottaa oman huoneen ja oman kodin eroa.

Hänen puheessaan ne merkitsevätkin oikeastaan lähestulkoon yhtä ja samaa asiaa. Hän kertoo

kotinsa olevan melko suuri omakotitalo, mutta silti hänen käsityksensä mukaan talossa on

vain yksi tai kaksi huonetta. Helmi kertoo myös, etteivät hän ja "hänen miehensä" Santeri asu

eivätkä nuku samassa huoneessa. Helmi yrittää kyllä kovasti hahmottaa tulevaisuuden kotiaan

ja sen asumisjärjestelyitä, mutta jostakin syystä ajatus omasta kodista ei kuitenkaan

lopultakaan täysin aukene hänelle.

H: Millasias huoneita siinä talossa on? Siinä sun omassa kodissa.

L: Mmm… Siinä on semmonen, en mä oikein tiedä.

H: Et sä oikein tiedä. Onko siellä monta huonetta vai onko se pieni talo?

L: Siellä on yksi huone.

H: Ja siellä yhdessä huoneessa ootte sinä ja Santeri?

L: Eiku, Santeri nukkuu tuolla yhdessä huoneessa yksin. Ja minä ja sitte… Ei muuta.

(Helmi 5v.)
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6    JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman tavoitteena oli saada tietoa lastenkotilasten kodille antamista merkityksistä. Tässä

vaiheessa en kuitenkaan enää ala tehdä tutkimuksestani yhteenvetoa, vaan siirryn tekemään

johtopäätöksiä yleisemmällä tasolla. Pyrin seuraavassa liittämään oman tutkielmani yleiseen

lapsia koskevaan tutkimukseen ja lapsilähtöiseen sosiaalityön kenttään. Haluan kuitenkin

vielä ennen sitä nostaa esiin muutamia sellaisia seikkoja, jotka nousivat esiin juuri

lastenkotilasten tutkimisessa.

Haastattelemieni lastenkotilasten kodille antamat merkitykset eivät sinällään varmasti eroa

juurikaan kenen tahansa lapsen kodille antamista merkityksistä. Muutamia poikkeuksellisia

huomioita on kuitenkin hyvä nostaa esiin, sillä ne kuvastavat mielestäni osaltaan lastenkodin

erityispiirteitä tavalliseen kotiin verrattuna. Yksi lastenkotilapsista nosti ensinnäkin esiin

ajatuksen siitä, että koti olisi vain ja ainoastaan aikuisille suunnattu paikka. Tämä näkemys

tuskin tulisi yhtä vahvana esiin, jos tutkimukseen osallistuneet lapset olisivat olleet

tavallisissa kodeissa asuvia. Toiseksi, lapset nostivat puheessaan toistuvasti esiin lastenkodille

ja muille samantyyppisille laitoksille tunnusomaiset tilat, kuten toimiston ja käytävän. Kolmas

erityinen huomionarvoinen seikka on se, miten lapset kuvaavat kodin arkea pitkälti sääntöjen

kautta.

Lapsilähtöisessä sosiaalityössä ja lastensuojelussa lapsilta itseltään saatavalla tiedolla on

merkittävä rooli. Tutkimukseni kuluessa olen myös huomannut, että tätä tietoa on erityisen

mielenkiintoista,  mutta samalla myös haastavaa kerätä. Tämän tutkielman perusteella voisi

myös todeta, että lasten parissa tutkimusta tai työtä tehtäessä on antoisaa käyttää puheen ja

haastattelun apuna myös luovia menetelmiä, kuten esimerkiksi piirtämistä. Kuvallisen

ilmaisun käyttö auttoi ainakin tutkimukseeni osallistuneita lapsia ilmaisemaan tuntemuksiaan

ja kokemuksiaan vapautuneemmin. Piirustusten kautta kautta he keskittyivät myös

tarkastelemaan kotia useammasta eri näkökulmasta ja piirustuksista voidaankin löytää

erilaisia asioita, tuntemuksia ja kokemuksia. Piirtäminen oli tutkimukseeni osallistuneille

lapsille erityisen mieluista ja siksi uskoisin, että sen avulla pystyttäisiin käsittelemään vaikeita

ja hämmentäviäkin tunteita myös sosiaalityön lastensuojelussa. Piirtäminen ei kuitenkaan ole

sopiva tai varma ratkaisu jokaisen lapsen kohdalla, sillä joidenkin voi olla helpompaa ilmaista

itseään pelkän kielen avulla. Mutta lähestymistapana se on siitäkin huolimatta yrittämisen

arvoinen.
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Tutkielman myötä lasten erityisyys tutkittavina nousi vahvasti esiin. Erityisesti tutkielma

osoitti sen, että lasten tutkimusta varten tuottama tieto on luonteeltaan melko niukkaa. Tämä

ilmeni tarkastellessani tutkimusaineistoa, sillä haastatteluaineiston kautta saattoi havaita

lapsille tyypillisen niukkapuheisuuden. Lapsilta saadun tutkimustiedon niukkuus yllätti itseni

hieman, mutta tarkastellessani lapsia koskevia tutkimuksia ja niiden tuloksia ymmärsin, että

tiedon luonne on usein juuri tämänkaltaista lapsitutkimuksen parissa. Lasten tiedon luonnetta

ja sen merkitystä tutkimukselle ei tulisikaan vähätellä, sillä vaikka tieto on luonteeltaan

niukkaa, niin se on silti välttämätöntä lasten itsensä kuulluksi ja ymärretyksi tulemisen

kannalta. Kukaan muu kuin lapsi itse ei kuitenkaan pysty ilmaisemaan todellisia

tuntemuksiaan muutoin, kuin omien sanojensa ja ajatustensa kautta. Lopetan tutkielmani

lainaamalla yhden lastenkotilapsen mietettä kodista, joka kiteyttää hyvin johtopäätökseni

tutkielmasta:

”Koti on ihana,

ihan semmonen tavallinen ja rauhallinen paikka.”

(Ninni 11v.)
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