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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tarkastelen pro gradu –tutkielmassani kämppäemännän arkea. Kysyn, millaista kämppäemännäntyö oli miehisessä työyhteisössä, millaisena
naisen sukupuoli ja sen merkitys näyttäytyivät metsäkämpällä. Aineistoni muodostuu kahdestatoista napapiirin pohjoispuolella asuneesta ja
työskennelleestä kämppäemännästä. Naiset olivat syntyneet vuosina 1922–1954. Aineisto on kerätty vuosina 1999–2002. Tässä tutkimuksessa
sukupuolella ymmärretään sosiaalisesti rakentunutta kategoriaa, mikä vaikuttaa molempien sukupuolten asemaan.
Valitsin tutkimusmenetelmäksi grounded theoryn, lähinnä Glaser Barneyn ja Anselm Straussin (1967) kehittämässä muodossa. Grounded
theoryn on tutkimusmenetelmä, joka on kiinteästi sidoksissa empiiriseen aineistoon.
Kämppäemännän työhön lähdettiin nuorena, rippikoulun päättyminen merkitsi palkkatyöhön siirtymistä ja muuttoa pois kotoa. Koulutushaaveet
oli unohdettava, koska perheillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia kustantaa lasten opintoja.
Haastatteluaineisto osoittautui yllättävän yhdenmukaiseksi. Erityisesti se korostui kuvauksissa, jossa kerrottiin työviihtyvyydestä. Työn
merkittävyys, työn vaatimat taidot, itsenäisyys, työkokonaisuus ja palaute työstä olivat työn ominaisuuksia, jotka jokainen haastateltava mainitsi.
Laajasti ymmärrettynä kämppä oli koti metsätyömiehille, emännille ja myös joidenkin emäntien lapsille. Olipa se koti myös emännän koko
perheelle, jos mies työskenteli metsäsavotalla. Kämppä oli sosiaalinen yhteisö, johon mahtui monenlaista tapahtumaa ja yhteistä toimintaa.
Kämppäemännän fyysinen koskemattomuus oli kirjoittamaton normi, jota jokaisen miehen tuli noudattaa. Kämppäemännät olivat
huumorintajuisia, ystävällisiä ja rauhallisia. Tarvittaessa he olivat sanavalmiita ja pitivät yllä kuria ja järjestystä.
Kämppäemännälle keittiö edusti samalla kertaa yksityistä ja julkista tilaa. Oma tila oli vaatimaton koppero keittiön nurkassa. Oma tila kuvaa
tässä ajatuksen vapautta ja oikeutta olla oma itsensä. Oma tila oli naisen paikka, joka mahdollisti kämppäemännälle yksityisyyden
maskuliinisuutta huokuvassa yhteisössä.
Tärkeimmät käytetyt lähteet: Kämppäemännän käsikirja, 1948. Koskela, T. Kämppäemännän opas, 1955 ja 1965. Metsäkämpän emäntä, 2002.
Korhonen, S-I. Tukkilaisten tulo ja lähtö, 1996. Snellman, H.
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