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Feminististä sosiologiaa
Riikka Homanen ja Marianne Mäkelin

Vuoden 2018 Itä-Suomen Yliopistossa järjestettävien Sosiologipäivien teemana on kiertokulkuja:
se miten kaikki kiertää, toistuu ja palaa. Kiertokulku on oiva ja tutkimuksellisesti muodikas tapa
tarkastella yhteiseloa ja -kuntaa. Teimme pienen katsannon itse Sosiologia-lehteen käyttäen
kiertokulun teemaa ajattelumme apuvälineenä. Lehden 54 vuosikerran pääkirjoituksissa useasti
toistuva aihe on sosiologian ja lehden valta, osallisuus ja tehtävä yhteiskunnassa – lehden vuoden
1964 ihka ensimmäinen, ja usein sitä seuranneissa pääkirjoituksissa siteerattu, Antti Eskolan
pääkirjoitus mukaan luettuna. Vuoden 2002 ensimmäisessä numerossa päätoimittaja Merja
Kinnunen luonnehtii Sosiologia-lehden yhdeksi erityiseksi tehtäväksi ”pitää yllä kriittistä
keskustelua siitä yhteiskunnasta, jota sosiologinen tutkimus käsittelee”.

Yksi tieteenhistoriallisesti merkittävä kriittisen keskustelun ylläpitäjä on akateeminen feminismi,
jonka tuottama kriittinen tutkimus ja teoria eivät redusoidu vain sukupuoleen tai naisiin.
Feministinen teoria ei toki unohda historiallista paikkaansa ja intressiään suhteessa feministisiin ja
naisliikkeisiin tai sukupuolittuneen vallan kyseenalaistamiseen, mutta sen työsarkaa ovat muun
muassa myös rodullisten, etnisten, seksuaalisten, luokkasidonnaisten ja ei-inhimillisten
toissijaisuuksien ja järjestysten purkaminen sekä uudenlaisten poliittisesti hyväksyttävien





piilottaa instituutioiden ja rakenteiden toimintaa rajaavan roolin. Näin vääränlaiset valinnat voivat
näyttäytyä vain puhtaasti asunnottoman omana syynä.

Tomi Oinaan artikkeli käsittelee puolestaan sosiaalisen pääoman yhteyttä yksilötason
tulokehitykseen Suomessa ennen 1990-luvun lamaa, laman aikana ja sen jälkeen. Oinaan
tutkimuksen aineistona ovat Tilastokeskuksen vuoden 1986 elinolotutkimus ja siihen liitetty
rekisteriseuranta-aineisto vuosilta 1987–1997. Tutkimukseen on eroteltu toisistaan ns. sitovan ja
silloittavan sosiaalisen pääoman muodot ja mittarit, joista ensimmäinen viittaa yksilön
mahdollisuuteen saada verkostoistaan arkeensa apua, ja jälkimmäinen viittaa yhdistysjäsenyyksien
monipuolisuuteen. Lineaariseen kasvukäyrämalliin perustuva analyysi osoittaa, että erityisesti
silloittava sosiaalinen pääoma on yhteydessä palkkatulojen positiiviseen kehitykseen koko
seurantajaksolla.

* * *

Sosiologia-lehden toimitus siirtyi vuodenvaihteessa Tampereelta Helsinkiin. Haluamme
sydämellisesti kiittää edeltäjiämme Olli Pyyhtistä ja Outi Koskista lehden mainiosta hoidosta
toimituskautena 2016–2017! Olli ja Outi ovat tehneet lehteä tinkimättömästi ja sellaisella
pieteetillä, ettei lehteä olisi juuri paremmassa kunnossa meille voinut jättää. Kautemme alkaa
vailla suurempia muutoksia. Vain kannen ulkoasu joutuu pieneen remonttiin, kun palautamme
ykkösnumeron kannen vanhaksi tutuksi vihreäksi harmaan sijaan. Vihreä palaa!

Lehden toimituskunnan kokoonpanossa tapahtui vuodenvaihteessa muutoksia. Toimituskunnan
jättivät Marja Alastalo (Itä-Suomen yliopisto), Leena Koski (Itä-Suomen yliopisto) ja Seija Tuulentie
(Luonnonvarakeskus). Johtosäännön mukaan päätoimittajan vaihtuessa toimituskuntaan haetaan
uusia jäseniä avoimella haulla. Tällä kertaa Westermarck-seuran johtokunta sekä lehden entinen ja
nykyinen päätoimittaja valitsivat hakemusten perusteella toimituskuntaan Mikko Jauhon
(Helsingin Yliopisto), Antti Kouvon (Itä-Suomen yliopisto) ja Mari Käyhkön (Itä-Suomen Yliopisto).
Haluamme kiittää Marjaa, Leenaa ja Seijaa vuosien hienosta työstä lehden hyväksi ja toivottaa
Mikon, Antin ja Marin sydämellisesti tervetulleiksi toimituskuntaan!


