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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkittavana on äidin toimenkuva kahden 1920-luvun poliittisen naistenlehden valossa. Lehdet ovat kokoomuksen Suomen Nainen ja
sosiaalidemokraattien Toveritar. Tarkoituksena on selvittää äidin nykyaikaisen toimenkuvan muotoutuessa esiintyneitä pyrkimyksiä.
Alussa luodaan vertailukohdaksi rekonstruktio äidin toimenkuvasta ja sen muutoksesta ennen 1920-lukua. Tämän jälkeen etsitään päälähteistä
toimenkuvaan liittyviä ristiriitaisuuksia. Tässä tarkastelussa kohteina ovat toimenkuvan menneisyys, nykytila, toimenkuvaan liittyvät unelmat ja
yksimieliset pyrkimykset sekä lisäksi sellaiset jännitteet ja ristiriitaisuudet, jotka eivät tule edellisten aihepiirien tarkasteluissa esille.
Rekonstruktion mukaan äitien enemmistö työskenteli ennen teollistumista muiden aikuisten rinnalla varsinaisissa elannon hankkimistehtävissä.
Hoivatyöt eli esimerkiksi lastenhoito olivat naisväen tehtäviä, mutta suurimman osan niistä hoitivat tytöt tai vanhat naiset. Yksinomaan
hoivatöistä koostuva äidin tehtävä muodostui vasta teollistumisen yhteydessä kaupunkien työläisluokkaan. Tätä olennaista muutosta ei
tunnistettu kummassakaan lehdessä vaan menneisyys nähtiin sukupuolisorron valossa. Äidin tekemä hoivatyö haluttiin silti minimoida ja sälyttää
palkatulle naistyövoimalle.
Äitiyden korostaminen 1920-luvun Suomen Naisessa osoittautui keinoksi, jolla pyrittiin suojelemaan ylempien luokkien äitien mahdollisuutta
toimia edelleen taipumustensa mukaan ja vapaana myös ansiotyön pakosta. Toveritar pyrki edistämään työläisluokan äitien tehtävän muuttumista
samaan suuntaan.
Äitiyden korostaminen alkoi muuttua juuri 1920-luvulla ongelmaksi, koska hoivatyön määrällinen keventyminen jota erityisesti ehkäisyn
yleistyminen edisti, alkoi rajoittaa vapautta lisäämällä äidin läsnäolon tarvetta tyhjenevässä kotitaloudessa. Voidaankin sanoa, että lehdissä
tavoiteltiin äideille vapautta toimia taipumustensa mukaan suotuisan kehityksen uhkaamana. Äitiyden korostaminen myös marginalisoi naisia
samalla kun esimerkiksi äitiyden tärkeydellä perustellun koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet äitien paluuseen miesten rinnalle paranivat. Uutta
ja monimutkaista tilannetta ei kuitenkaan ymmärretty, eikä mainittavaa painetta ongelman selvittämiseen koettu, koska Suomen Naisen
näkökulmasta palvelijat olivat pysyvä ratkaisu hoivatyöongelmiin. Toverittaressa taas uskottiin sosialismin, tekniikan, rationalisoinnin tai
osuustoiminnan ratkaisevan ongelmat läheisessä tulevaisuudessa.
Tutkimus antaa perusteltuja virikkeitä myös tulevalle tutkimukselle, yhteiskunnalliselle keskustelulle ja kehittämiselle. Tulokset tukevat ajatusta,
että jos halutaan esimerkiksi poistaa tasa-arvon esteitä tai edistää nykyään toivottua innovatiivisuutta äitienkin osalta, on ennakkoluulottomasti
etsittävä ja kehitettävä uusia ratkaisuja, joilla äidin sidonnaisuus hoivatöihin ja pientenkin lasten hoitamiseen voidaan palauttaa sitä haluavien
äitien osalta olennaisesti vanhan perinteen suuntaan. Tämä tarkoittaa vain murto-osaa nykyisestä 2000-luvun alun sidonnaisuudesta. Uudet
ratkaisut näyttäisivät olevan välttämätön edellytys, jolla äitien enemmistölle tai ainakin suurelle vähemmistölle voidaan antaa realistiset
mahdollisuudet elää tasa-arvoisesti, taipumustensa mukaan.
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