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ABSTRAKTI

Naistenlehdet tutkimuskohteena?
 

Esityksessäni tarkastelen naistenlehti Annan julkaisemia poliitikkojen henkilökuvia tutkimuskohteena. Esitykseni 
perustuu väitöskirjaani ”Henkilökohtainen on poliittista”, joka julkaistaan tammikuussa 2010. Siinä kerron, miten 
naistenlehtiä on aiemmin tutkittu sekä esittelen omaa tapaani analysoida ja ymmärtää naistenlehti Annassa ilmestyneitä 
poliitikkojen henkilökuvia. 

Naistenlehtiin on tutkimuskohteena suhtauduttu pääosin kahdella eri tavalla. Ensinnäkin naistenlehtien journalismia on 
puolustettu sillä, että niillä on ollut oma roolinsa kansakunnan kasvattamisessa ja sen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 
Tällaisen linjan on ottanut esimerkiksi Raili Malmberg, joka on kirjoittanut naistenlehtien historiasta. 

Tavallisempi naistenlehtitutkimuksen lähestymistapa kohteeseensa on ollut, että naistenlehtien maailmankuvaa on 
kritisoitu patriarkaattisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämisestä. Tässä lähestymistavassa on oletettu, että 
naistenlehtien lukijat hyväksyvät heille tarjotun ideologisen rakenteen sellaisenaan ilman kriittistä ajattelua. 

1990-luvulta lähtien naistenlehtitutkimuksessa on kuitenkin alettu painottaa kysymystä siitä, millä tavoin lukijat itse 
ovat suhtautuneet naistenlehtiin, miten he ovat käyttäneet naistenlehtien julkaisemaa materiaalia. Angela McRobbins ja 
Joke Hermes ovat esimerkiksi huomanneet, että naisten tapa suhtautua naistenlehtien tarjoamaan maailmankuvaan on 
ollut luonteeltaan ironinen. Naistenlehtien vakavatkin kirjoitukset on ohitettu kevyesti ja naureskellen. 

Itse olen tarkastellut naistenlehtien julkaisemia poliitikkojen henkilökuvia neuvotteluprosessina siitä, millainen 
sukupuolten välinen työnjako tulisi yhteiskunnassa olla. Poliitikkojen henkilökuvissa ilmenee aivan erityisen hyvin 
keskustelu siitä, kummalla puolisolla on mahdollisuus tehdä työkseen poliitikon aikaa vievää työtä ja millä 
edellytyksillä. 

Väitän, että naistenlehdet käyvät tätä neuvottelua monella eri tavalla. Ne nostavat esille omalle aikakaudelleen hyvin 
konservatiivisia arvoja ja rajoja naisten poliittiselle osallistumiselle. Argumentoin, että tällaiset päällepäin 
konservatiiviset kommentit ovat itse asiassa keinoja kyseenalaistaa samaiset konservatiiviset näkemykset. Vasta 
konservatiivisten arvojen tuominen julkisuuteen antaa ihmisille keinot myös kyseenalaistaa ne. 

Sama ilmiö näkyy myös kirjoituksissa, joissa keskustellaan naispoliitikkojen ruumiiden sopivuudesta poliittiseen 
toimintaan. Tällöin ruumiiden kuvista tulee yhteiskunnallisen neuvottelun kohde ja paikka, kuten Theresa de Laurentis 
on väittänyt. Naispoliitikkojen haastatteluissa pohditaan, mihin naisen ruumis sopii ja mihin se ei sovi. Niissä mietitään, 
voiko äiti olla poliitikko tai poliitikko olla äiti? Miten politiikassa työskentelevän naisen on sopiva pukeutua, mitä hän 
syö, missä hän käy kampaajalla? Näitä keskusteluita voi pitää keinona osoittaa, että nainen voi osallistua politiikkaan, 
jos hän kontrolloi ruumistaan, pukeutuu, syö ja käy kampaajalla, hoitaa lapsensa ja kotinsa. 


