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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena olivat naispuolisten jääkiekkofanien omat käyttäytymismallit sekä sukupuolta rakentavat eleet, ilmaisut ja kehon liikkeet.
Työssä tarkasteltiin lisäksi naisten sopeutumista toimintaympäristönsä arvoihin ja käytäntöihin sekä naisten ja jääkiekon välistä
vuorovaikutussuhdetta. Keskeisenä teoreettisena näkökulmana työssä toimi Judith Butlerin (1990) performatiivisuuden käsite, eli ajatus
sukupuolesta olemisen sijaan tekemisenä, alati liikkeessä olevana ja vuorovaikutuksessa käytettyjen toistojen avulla tuotettuna ominaisuutena.
Judith Butlerin Gender trouble- teoksen (1990) ohella työssä sovellettiin Erving Goffmanin Arkielämän roolit- teoksessa (1959) esittämiä
näkemyksiä yhteisön keskuudessa esitetyistä rooleista. Näiden käsitysten pohjalta tutkielmassa tarkasteltiin naispuolisten jääkiekkokannattajien
toimia, joiden voidaan nähdä rikkovan naiselle sopivaksi nähdyn toiminnan rajoja. Samanaikaisesti naisfanit kuitenkin noudattavat laajemman
faniyhteisön keskuudessa vallitsevaa, ryhmän yhteisesti tunnustamaa roolijakoa ja yhteisön yhteistoimintaa määrittelemiä arvoja. Tutkimuksessa
pyrittiinkin vastaamaan kysymykseen siitä, millaista sukupuolta naisfanit toiminnallaan rakentavat.
Tutkimuksen aineisto koostui etnografisen havainnointiaineiston ohella teemahaastattelumateriaalista. Havainnointiaineisto kerättiin
helsinkiläisseura Jokerien kotiotteluissa joukkueen fanikatsomon keskuudessa suoritetun etnografisen havainnoinnin avulla, lisäksi havaintoja
tehtiin fanien yhteistilaisuuksissa itse ottelutapahtumien ulkopuolella. Teemahaastattelut suoritettiin keskustelemalla yhteensä yhdentoista
naispuolisen Jokeri-kannattajan kanssa. Haastatteluista seitsemän oli yksilöhaastatteluja, näiden lisäksi aineistoa kerättiin kahdessa
ryhmähaastattelussa. Aineiston perusteella pyrittiin hahmottelemaan naispuolisten jääkiekkofanien sukupuolen performanssin keskeisiä
ominaispiirteitä.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että naiskannattajien sukupuolta tuottavat toistot sovittautuivat varsin maltillisiin mittasuhteisiin, eivätkä
esimerkiksi sanamuodoillaan vaatineet mieskannattajilta näiden hallitsemaa tilaa ja näkyvyyttä. Naisfanien ottelutilanteissa esittämillä
käytännöillä luotu naiseus oli kontekstissaan tulkittuna haastavan ja kyseenalaistavan sijaan sovinnaista ja sovinnollista, vaikka monet naisten
käyttämistä sanonnoista ja vartalon eleistä olisivatkin jääkiekkokatsomon ulkopuolella herättäneet huomiota yhdistämällä toisiinsa eri
sukupuolille hyväksyttävänä nähtyjä käyttäytymisen muotoja. Sama ilmiö toistui naisten asennoitumisessa katsomossa esiintyvää seksististä
kielenkäyttöä ja miesvaltaista roolitusta kohtaan, naiskannattajien esittämät kommentit jättivät kokonaan huomiotta faniyhteisön tasolla
ilmenevien käytäntöjen ja järjestäytymisen mallien kriittisen tarkastelun, eikä haastateltavieni lausunnoista käynyt ilmi suurempaa halukkuutta
fanitoimintaan vakiintuneiden arvojen uudelleenmäärittelyyn tai vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittelyyn. Butlerilaiseen performatiiviseen
sukupuoleen olennaisesti liittyvä muutospotentiaali näyttäytyi naisfanien esityksissä lähinnä asiantuntijuuden ja ironisoinnin muodossa, näiden
keinojen avulla fanikatsomon naiset pystyivät tavoittamaan arvostusta ja asettamaan haastetta katsomossa vallitseville käytännöille.
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