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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on varusmieskoulutuksessa käytettävien opetuselokuvien mieskuva. Mieskuvaa tarkastelemalla selvitetään, pitääkö
Suomen puolustusvoimat yllä käsitystä , jonka mukaan armeija on miesten koulu. Tutkimuksessa kysytään, mikä on armeijakontekstissa miehenä
olemiselle sallittava alue, mitkä sen rajat sekä millä elokuvallisilla ja retorisilla keinoilla mieheyden rajat määritellään.
Aineistona on 29 tällä hetkellä varusmieskoulutuksessa käytettävää opetuselokuvaa, jotka ovat valmistuneet 1983-1998. Analyysissa yhdistetään
semioottisen sosiologian ja elokuvatutkimuksen käsitteellisiä ja menetelmällisiä välineitä. Opetuselokuvat nähdään representaatioina, jotka
konkretisoivat puolustusvoimien sukupuoli-ideologian. Elokuvien lähiluvun avulla analysoidaan tekstuaalisten katsojien eli kerronnan puhuttelun
olettamien katsojien rakentumista.
Tutkimuksen taustana ja rakenteistajana toimii R. W. Connellin teoria maskuliinisuuksista. Maskuliinisuus määritellään samanaikaisesti
positioksi sukupuolijärjestelmässä, käytännöiksi joiden kautta positioon sitoudutaan sekä näiden käytäntöjen seurauksiksi ruumiillisissa
kokemuksissa, persoonallisuudessa ja kulttuurissa. Maskuliinisuus on tutkittavissa sukupuoliprojektina eli prosesseina ja vuorovaikutussuhteina,
joiden kautta sukupuolittunutta elämää eletään. Sukupuoli strukturoi maskuliinisuuksia, käytäntökonfiguraatioita, jotka pakottavat käytäntöjä ja
yksilötilanteita. Opetuselokuvia tarkastellaan käytäntökonfiguraatiopiirien osatekijöinä.
Sukupuoli on sosiaalisena rakenteena jaoteltavissa kolmeen alarakenteeseen eli valtasuhteisiin, tuotantosuhteisiin ja seksuaalista halua
määräävään lataus-rakenteeseen. Tämä jako jäsentää opetuselokuvien analyysin osiin, joissa keskitytään kuhunkin alarakenteeseen liittyviin
representaatioihin, rakenteen uusintamiseen sekä alarakenteiden limittymiseen.
Tutkimuksen tulos on, että puolustusvoimat ylläpitää myyttiä, jonka mukaan armeija on miestenkoulu. Sukupuoli-ideologiansa
representaatiuoissa varusmieskoulutus rakentuu sukupuoliteknologisena sukupuolet tuottavana kasvatusinstituutiona, "mies(ten)kouluna".
Kehityskulut alokkaasta sotilaaksi ja pojasta mieheksi kietoutuvat elokuvien tarinarakenteissa yhteen. Varusmieskoulutus on ratkaisu alokkaan
maskuliinisuutta koskeviin ongelmiin, jotka kytkeytyvät mm. oman toiminnan hallitsemattomuuteen sekä seksuaalisuuteen ja alkoholinkäyttöön.
Asepalvelus on hegemoniseen maskuliinisuuteen sitouttamisen projekti, jossa miehen osaksi tulee maan ja perheen suojeleminen. Ideologiaan
suturoimisen keinoina esiin nousevat toistuva unirakenne, tekstien naispuoliset sisäkkäisauktoriteetit sekä traumaattinen katsojapositio.
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