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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syyskuussa 1995 lehdistössä virisi keskustelu, joka sai runsaan huomion julkisuudessa. Helsingin Sanomien alkuunpanema aihe sai lehden
kirjoittamaan epätavallisen räväkästi suomalaismiehestä, Sir Vilistä, joka välitti filippiiniläisiä vaimoja suomalaisille yksinäisille miehille.
Naistoimittajan alkuunpanema juttusarja jatkui yllättiviäkin juonikäänteitä saaden, aina mielipidepalstoja myöten. Aihe nousi esiin kuin tyhjästä,
vaikkakin samaan aikaan naisten Pekingin maailmankokouksen yhteydessä. Viihteellisten elementtien myötä juttusarja tuntui saavan
kertomuksellisia piirteitä.
Tutkimuksen metodiksi valikoitui venäläisen kansansatujen tutkijan, Vladimir Proppin, kansansatujen rakenneanalyysi. Kirjassaan Morfology of
the folktale (1968) Propp esittelee 31-funktioisen rakenneanalyysinsä, jonka avulla ovat myös populaarikulttuurin tutkijat analysoineet mm.
lännenelokuvia ja harlekiiniromansseja. Kansansatuanalyysin avulla pyrin hahmottamaan Sir Viliä ja filippiiniläisvaimoja koskevan kirjoittelun
kulkua ja laajempia yhteiskunnallisia taustoja.
Aineisto koostui 23 erilaisesta Sir Viliä ja filippiiniläisvaimoja käsittelevästä uutisesta, reportaasista, artikkelista ja mielipidekirjoituksesta.
Analyysivaiheessa sijoitin kirjoittelun juonenkäänteitä ja henkilöhahmoja Proppin 31-kohtaiseen juonikaavioon. Yllättäin kirjoitussarjasta
löytyivät kaikki Proppin mainitsemat funktiot, roistoineen ja sankareineen.
Mielenkiintoista aineiston valossa on toteamus, että filippiiniläiset vaimot tulivat esille Helsingin Sanomissa varsin yksipuolisesti. Lehti ei
juurikaan valottanut tytöiksi nimittämiensä filippiiniläisten naisten kulttuuritaustaa. Enemmänkin tapetilla tuntui olevan vahva eksoottinen lataus,
kun suomalaismies välittää ”sopuisia nukkevaimoja” yksinäisille suomalaismiehille. Aiheen esille nostanut naistoimittaja ei missään vaiheessa
kyseenalaistanut vaimovälityksen sopivuutta ja jätti huomioimatta laillisuusaspektin. Vaimovälitys on Filippiineillä rangaistava teko. Kaiken
kaikkiaan lähes kaikki kirjoitteluun osallistuneet olivat naisia. Aineistoni valossa ei voi sanoa, että tässä olisivat kirjoittaneet naiset naisista, vaan
naistoimittajilla tuntui olevan varsin ulkopuolinen suhde käsittelemäänsä aiheeseen.
Helsingin Sanomilla on valtaa nostaa esiin juttuaiheita koko kansan pohdittavaksi. Samalla lehti tuli panneeksi liikkeelle prosessin, jossa
tasa-arvoasian neuvottelukunta alkoi valmistella säädöksiä vaimotuonnin estämiseksi. Lehti tuli puuttuneeksi asiaan, johon jo asiaan vihkiytyneet
olivat toivoneet muutosta aikaisemmin.
Proppin kansansatujen rakenneanalyysin valossa vakaviakin sävyjä saaneesta kirjoittelusta löytyi runsaasti tarinaelementtejä. Näyttää siltä, että
joukkoviestimien kevyiltä vaikuttavat reportaasit ja uutiset saattavat saada muotoja, jotka ikäänkuin keventävät itse asiasisältöjä ja antavat
lukijalle mielenkiintoisia viihteellisiä aineksia sisältäviä kertomuksia.
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