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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu- tutkimus käsittelee sukupuolten representaatioita suomalaisten aikakauslehtien mainoksissa 1950-luvulta 1990-luvulle.
Tutkimuksessa pyritään saamaan käsitys suomalaisesta sukupuolijärjestelmästä ja sen ilmentymisestä tutkittavana ajanjaksona. Aikakauslehtien
mainokset on valittu tutkimusmateriaaliksi, koska mainonnan keskeisimpiä aihealueita on sukupuolen esittäminen. Mainoksiin heijastuvat
yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit, joihin kuuluvat käsitykset naisten ja miesten asemista. Keskeisenä tutkimusperspektiivinä on
nimenomaan ajassa tapahtuneet muutokset samoin kuin pysyvyydet.
Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisten aikakauslehtien (naistenlehdet Me Naiset ja Kotiliesi, miestenlehdet Jallu ja Tekniikan Maailma sekä
perhelehdet Apu, Seura ja Suomen Kuvalehti) mainoksista vuosilta 1955, 1975 ja 1995. Aineistoon valittiin yhteensä 63 aikakauslehteä ja 728
niiden sisältämää mainosta. Tutkimuksessa yhdistettiin sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen lähestymistapa. Kvantitatiivista sisällön erittelyä
mukailtiin muodostamalla havainnoista sisältöluokkia, taulukoita sekä ristiintaulukoita tutkimuskysymysten ohjaamina. Kvalitatiivinen
tutkimusote taas on olennainen, koska on tärkeä tietää mitä lukumäärät kertovat ja pitävät sisällään.
Tutkimusaineiston valossa 1950-luku edustaa komplementaarista sukupuolten välisen työnjaon maailmaa. Naisten ja miesten roolit ja tehtäväjaot
ovat selvät. Naista luonnehtii kaksijakoisuus: nainen esitetään kauniina katseenvangitsijana tai hyvänä aviovaimo – äitinä. Nainen esitetään
useimmiten toimettomana kun taas mies on aktiivinen toimija, joka kuuluu julkiseen maailmaan ja työelämään. Mies ei naisen tavoin keskity
itseensä eikä ole huolissaan ulkoisesta olemuksestaan. Hän ei myöskään ole esillä muita varten tai pyri viehättämään naisen katsetta.
1970-luvulla 1950-luvun ”malli” alkaa repeillä. Avoimuus, tavanomaisuus ja tasa-arvoisuus mainoksissa lisääntyy. Naisella on mahdollisuus
toteuttaa itseään niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Naiset ja miehet tarttuvat perinteisesti toiselle sukupuolelle kuuluviin tehtäviin. Silti
mies on tyypillisimmillään toimintaan ja työhön suuntautunut tuttu ja turvallinen hahmo, johon liitetään laatua, asiallisuutta ja totuutta. Isänä
mies on muuttunut auktoriteettiasemassa olevasta ”puku-isästä” rennoksi ”verkkari-isäksi”. 1990-luvun mainoksista voi löytää uusia piirteitä,
mutta piirteitä myös molemmilta aikaisemmilta vertailuvuosikymmeniltä. Naisiin liitetään nautinnollisuutta, elämyshakuisuutta sekä
yksilöllisyyttä. Myös ulkonäön ja omien valintojen merkitystä korostetaan. Toiminta sekä tavanomaisuus luonnehtivat miestä naista enemmän
1990-luvullakin. Lisäksi mieheen liitetään laatu, kestävyys sekä menestys.
Metodisia virikkeitä tutkimukselle ovat antaneet Risto Heiskalan, Kaarina Määtän ja Riitta Niskasen suomalaisiin mainoksiin liittyvät
tutkimukset. Ulkomaisista tutkimuksista puolestaan William Leissin, Kevin Klinen ja Sut Jhallyn, Erving Goffmannin sekä Linda Lazier-
Smithin mainostutkimukset. Teoreettisia virikkeitä ovat antaneet Riitta Jallinojan, Raija Julkusen, Irma Sulkusen tutkimukset sekä Ulrich
Beckin, Manuel Castellsin sekä Susan Faludin aikalaisanalyysit.
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