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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on ollut kuvata, millaista moraalia valistajat välittävät 1990-luvun naistenlehdissä antaessaan neuvoja ja ohjeita eri
elämän vaiheissa oleville ihmisille. Minua kiinnostaa nimenomaan asiantuntijaseksi naistenlehdissä. Keskeistä tutkimuksessani on ollut selvittää,
miten moraali on vapautunut, kuinka sitä säädyllistetään ja kuinka seksuaalisuuteen kasvatetaan.
Tutkimukseni empiirisenä kohteena ovat Anna- ja Me Naiset -naistenlehtien seksuaalisuutta koskevat asiantuntija-artikkelit vuosina 1991, 1993,
1995, 1997 ja 1999. Tässä tutkimuksessa ei vertailla näitä lehtiä, vaan ne muodostavat homogeenisen aineiston, sillä kyseiset lehdet ovat
sisällöltään hyvin samanlaisia ja samanlaiselle lukijakunnalle suunnattu. Avaimet aineistoni analyysiin löysin etupäässä Armas Niemisen
Taistelu sukupuolimoraalista (1951) ja Riitta Jallinojan Modernista säädyllisyydestä (1997). Absoluuttinen, relatiivinen moraali, kausaalinen
moraali eli säädyllinen vapaus ja moderni säädyllisyys tarjoavat työkalut moraalikeskusteluun tutkimuksessani.
Aineistoni asiantuntijat edustavat vahvasti perinteisen asiantuntijuuden edustajia, jotka perustavat asiantuntijuutensa tieteeseen, koulutukseen tai
instituutioon tai kaikkiin näihin kolmeen. Giddensin kontekstuaalista asiantuntijuutta eli asiantuntijuutta, jossa taitojen ja tietojen epätasapaino
tekee toisesta toiseen nähden asiantuntijan, on myös löydettävissä. Aineistossani esiintyy myös Kimmo Saariston beckiläisittäin avointa
asiantuntijuutta, jossa asiantuntijuus syntyy pyöreän pöydän ympärille kokoontuneiden keskustelusta.
Absoluuttisen moraalin mukainen sääntö avioliitosta seksisuhteen edellytyksenä on väistynyt. Nuorilla avioliiton sijaan seksin legitimoijana
toimii seurustelu. Aikuisilla puolestaan vakituinen parisuhde nähdään ideaalisuhteena, sillä parisuhde tarjoaa turvallisen ympäristön
seksuaalisuuden toteuttamiseen. Vakituisen parisuhteen ulkopuolisia suhteita ei moralisoida vedoten siveettömyyteen, vaan ne nähdään oireena
ongelmista vakituisessa suhteessa. Sinkkuus on puolestaan elämänvaihe, josta ollaan matkalla seuraavaan eli siirrytään vakituiseen
parisuhteeseen.
Valistajat painottavat itsemääräämisoikeutta ja vapauden rinnalla vastuuta sekä nuorille että aikuisille. Vapaamielisyyden vapaus ei siis ole
muuttunut hedonistiseksi vapaudeksi, vaan vapaus on pantu aisoihin vastuulla. Kaikkea saa tehdä vastuullisesti. Vastuunsa nuori perustaa
tietoon, eli valistajat uskovat vastuun pedagogiaan. Aikuisia neuvotaan kuulostelemaan sisintä. Absoluuttinen moraali on siis vuosikymmenten
saatossa muuttunut relatiivisen moraalin kautta vastuulliseksi tai säädylliseksi vapaudeksi, jossa vapautta rajoitetaan vastuulla. Riskitietoinen
yksilö kantaa vastuun itsestään. Uuden moraalin argumentteja ovat terveydelliset näkökohdat. On siirrytty turvaseksiin: beckiläisittäin tai
esimerkiksi ferudilaisittain riskitietoinen yksilö toimii vastuullisesti ja täten vastaa itse valinnoistaan.
Yksityinen on tullut julkisemmaksi. Viktoriaanisen ajan polarisaatio, jossa yksityiselle puolelle kuuluivat hyveet ja julkiselle paheet, on antanut
tilaa modernille säädyllisyydelle. Siihen turvautuen valistajat haluavat antaa itsestään suvaitsevaisen ja vapaamielisen kuvan. Vapaamielisyys
vaatii sallimaan sen, mikä ennen oli kiellettyä, mutta säädyllisesti.
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