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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan naisten ja miesten kulttuuriin pääsyn mahdollisuuksia Helsingin Sanomissa vuosina 1988-97 suomalaisen
sukupuolten välisen työnjaon näkökulmasta. Näkökulman perustana ovat käsitykset yhtäältä suomalaisesta naisten ja miesten välisestä
kumppanuuden ja tasa-arvoideologian perinteestä toisaalta tietystä sukupuolisesta kaupankäynnistä, joka pääosin perustuu sukupuolten
hierarkkiseen jäsentämiseen suhteessa toisiinsa. Naisten ja miesten välisen kumppanuuden ja hierarkkisuuden sävyttämän työnjaon ja
epäsymmetrisen kansalaisstatuksen rakentumista voidaan tarkastella esimerkiksi liberaalin ja sosiaalidemokraattisen regiimin sisältämien
sukupuolisten riippuvaisuuksien perusteella. Nämä riippuvaisuudet ovat osa yksilöllistymisen ja solidaarisuuden, kulutuksen ja uusintamisen
sekä talouskasvun ja kasvun rajojen dikotomisia suhteita. Näissä suhteissa tehtyjen ratkaisujen perusteella lähennytään joko liberaalia tai
sosiaalidemokraattista regiimiä.
Journalismiin kohdistuneista haasteista esitellään kansalaisjournalismi ja sanomalehden yhteiskunnallistaminen. Niitä pyritään tulkitsemaan
suhteessa yhtäältä journalistiseen genreen perinteisille tietoihanteineen toisaalta julkiselle sfäärille ominaiseksi miellettyyn kriittisen keskustelun
ideaaliin. Journalistinen julkisuus muodostaa työssä niin ikään kulttuuriin pääsyn empiirisen neuvotteluareenan, jolla tarkastellaan kysymystä
perinteisten instituutiolähtöisten naisisten ja miehisten tehtävien pääsystä lama-ajan julkisuuteen.
Empiirinen aineisto koostuu pääasiassa hyvinvointipalveluaiheisista Helsingin Sanomissa kymmenen vuoden aikana julkaistujen juttujen
otsikoista. Helsingin Sanomien otsikoiden lisäksi myös valtiopäiväasiat on kerätty pääaiheittain vuosilta -89 ja -96. Aineisto analysoidaan
määrällisesti sisällönerittelyn keinoin.
Aineiston analyysin perusteella esitetään oletuksia Helsingin Sanomien lamajulkisuudesta, jossa on muun muassa nähtävissä viitteitä sekä
sosiaalidemokraattiseen että liberaaliin naisystävällisyyteen. Tämä merkitsee tiettyjen naisisten ja miehisten intressien yhtenemistä ja toisten
eriytymistä eli osin väistymistä julkisuudesta ja julkisesta yksityiseen. Naisisten ja miehisten tehtävien jossain määrin erilainen suhde talouteen
muodostuu yhdeksi lamajulkisuuden kynnyskysymykseksi, jonka perusteella tietty painopisteen muutos sukupuolisen työnjaon ennakkoehtojen
käsittelystä työnjaon seurausten ilmenemiseen lienee nähtävissä.
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