
joiksi. Vailla hyvää seuraa ja kotielämää he jou
tuivat kohtaamaan kaupungin kiusaukset ja 
olivat vaarassajoutuaharhapoluille..." (s. 
39). Tätä asetelmaa vahvistettiin 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä, ja vielä 1950-luvullakin 
kotimaisissa elokuvissa toistettiin tarinaa viat
toman maalaistytön lankeamisesta synnin pau
loihin, kun hän saapuu kaupunkiin työnhakuun. 
Tämä teema on siis juurtunut suomalaiseen 
tarinaperinteeseen vahvasti, ja tässä muodossa 
moraalireformistien opetukset ovat jääneet elä
mään suomalaisten mielissä. 

Moraalireformistien painavin sanoma löy
tynee siitä, kuinka he paikansivat tiettyjä yh
teiskunnallisia kipu pisteitä. He nostivat julki
seen keskusteluun arkoja kysymyksiä, jotka 
eivät ole vieläkään menettäneet ajankohtai
suuttaan. Tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyt
tö, prostituutio ja naisiin kohdistuva väkivalta 
ovat edelleen ratkaisemattomia ongelmia. 

Anne Ollila on kulttuurihistorian dosentti 
Turun yliopistossa. 
anne. ollila @utu.fi 

MONTA POLKUA KAUNIISEEN JA YLEVÄÄN, 

KOLME AAL TOA FEMINISMIIN 


Susanna 

Pauline von Bonsdorff ja Anita Seppä (toim.) 
2002: Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia fe
ministiseen estetiikkaan. Gaudeamus, Hel
sinki. 340s. 

Kauneuden sukupuoli on feministisen estetii
kan historiaan, suuntauksiin ja erityiskysymyk
siin johdattava artikkelikokoelma, jossa käsitel
tävät aiheet vaihtelevat ylevyyden käsitteestä 
mainoskuvien androgyniaan, arkkitehtonisen 
tilan sukupuolittuneisuuteen ja kristilliseen 
mystiikkaan. Kokoelma käsittelee estetiikan 
ydinkysymyksiä eli kauneutta ja ylevyyttä, 
mutta tuo keskusteluun korkeakulttuurin tutki
muksen lisäksi myös populaarikulttuurin ku
vastoja. Teos asettuu ajankohtaisesti taidehis
torian ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen 
kohtauspisteisiin, kiIjallisuuden- ja elokuvatut 
kimusta täysin unohtamatta. 

Teos jakautuu kolmeen osioon, "Puhtaasta 
epäpuhtaaseen estetiikkaan", "Populaarikult-
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tuurin sukupuolittuneet kauneusihanteet" ja 
"Tila, luonto ja ajattelu". Kuten osien otsikot 
ilmaisevat, näistä kaksi ensimmäistä ovat tee
moiltaan melko yhtenäisiä kolmannen avau
tuessa laajempiin pohdintoihin tilastaja totuu
desta. Artikkelien teoreettiset viitekehykset 
vaihtelevat, joskin Judith Butlerin ja Luce Iriga
rayn sukupuolen teoriat nousevat kokonaisuu
dessa keskeisiksi. 

Ensimmäisen osan avaavassa artikke
lissaan Pia Livia Hekanaho pohtii estetiikan 
subjektia Edmund Burken ja Immanuel Kantin 
tuotannossa erityisesti suhteessa sukupuolen 
ja rodun valta-asetelmiin. Sekä Burke että Kant 
sitoivat kauneuden ja ylevyyden jaottelun su
kupuolijakoon. Burkella kaunis herättää katso
jassa rakkauden tunteen, mutta ylevä herättää 
kunnioitusta. Kuten Hekanaho toteaa, tämä jaot
telu asemoi feminiinisen kauniin passiiviseksi 
ja alistuvaksi, mutta tuottaa samalla abjektien 
luokan. Abjektin esimerkkinä toimii neekeritär, 
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joka merkitsee katkosta ymmärrettävyydessä 
asettautuessaan vastakohtaparien mies/nai
nen, tumma/vaalea välimaastoon. Kantilla taas 
sekä naiset että ulkoeurooppalaiset kansat 
muodostuvat eräänlaisiksi ihmisyyden poik
keustapauksiksi, eli poikkeuksiksi ihmisyyden 
valkoisestaja eurooppalaisesta miesnormista. 

Estetiikan klassikoiden kriittisen luennan 
ja niiden näennäisen objektiivisuuden rikkomi
sen ohella ensimmäisen osan kirjoittajat pohti
vat feministisen taiteen suhdetta "puhtaaseen 
estetiikkaan" ja performatiivisuuteen. Toises
sa, populaarikulttuurin kauneusihanteisiin kes
kittyvässä osassa kysymyksenasettelut liu
kuvat mainoskuvastoihin, Marilyn Monroen 
valoku varepresentaatioihin ja kehonrakennus
elokuvaan. Ilmari Leppihalme analysoi elokuvaa 
Pumpinglron II: The Women, jonka lähiluvun 
hän yhdistää onnistuneesti pohdintoihin li
hasvoimasta, kauneudesta ja sukupuolen nor
matiivisuudesta. Naislihaksikkuuden esittely 
näyttää vaivaavan naisen kategorian, naiselli
suuden tunnusmerkkien ja heteroseksuaalisen 
halun oletettua yhdenmukaisuutta, ja Leppi
halme ehdottaakin naisbodaria analogiseksi 
Burken neekerittärelle: selkeiden kategorioiden 
väliin putoavana yleväksi. 

Kenties paradoksaalisesti Kauneuden su
kupuoli olisi monipuolisuudestaan huolimatta 
hyötynyt myös päällekkäisyyksien karsimises
ta. Vaikka teoksen tapaustutkimukset ja -esi
merkit vaihtelevat, toistuvat tutkimuksen työ
kalut yllättävän samankaltaisina kirjoittajien 
käyttäessä samoja viittauksia - ja jopa samoja 
muotoiluja (esim. s. 98 ja 184). Artikkeleissa 
esiteltävien tutkimuksellisten viitekehysten ja 
työkalujen selvempi erottaminen toisistaan oli
sikin edistänyt kiljan pedagogista hyödynnet
tävyyttä. Esimerkiksi juuri populaarikulttuurin 
kuvastoihin keskittyvän osion artikkelit viittaa
vat viljalti sukupuolen esityksellisyyteenja toi
sin toistamiseen. Judith Butlerin tuotannon 
keskeisyydestä huolimatta artikkeleissa olisi 
voitu antaa enemmän tilaa myös Teresa de Lau
retiksenja Kaja Silvermanin ajatuksille repre
sentaatiosta ja sukupuolesta. 

Teoksen kolmas ja sisällöllisesti vähiten yh
tenäinen osa käsittelee modernistista arkki
tehtuuria ja sukupuolta, ekofeminismin ja maa
taiteen yhteyksiä, naispuhetta ja Marguerite 
Durasin fiktiota, kauneutta ja sukupuolta kristil
lisessä mystiikassa sekä estetiikkaa ja naisen 
kategoriaa. Kirsi Saarikangas erittelee kiinnos
tavasti tilan käyttöä jakäsitteellistämistä moder
nissa arkkitehtuurissa. Hän pohtii naisen oman 
tilan merkitystä ja sen saamia muotoja, arkkiteh
tuurin herooista perinnettä sekä sukupuoliero
jen tuottamista tavoissa suunnitella asuttavaa 
tilaa ja kirjoittaa siitä. 

Takakansitekstin mukaan "teoksen kirjoit
tajat edustavat alojensa terävintä kärkeä Suo
messa" ja kirjoittajat - jotka Leppihalmetta 
lukuun ottamatta työskentelevät Helsingin ja 
Jyväskylän yliopistoissa - edustavatkin an
siokkaasti estetiikan, taidehistorian, taidekas
vatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen aloja. 
Sen sijaan sekä muissa yliopistoissa että vies
tinnän ja mediatutkimuksen aloilla tehtävä fe
ministinen, sukupuolta ja estetiikkaa käsittelevä 
tutkimus rajautuu kirjasta pois. Näin ollen tutki
muksen "terävin kärki" näyttää määrittyvän 
ikävän rajallisesti ja hyvin pääkaupunkikeskei
sesti: kahdestatoista kirjoittajasta yhdentoista 
toimiessa Helsingin yliopistossa. Johdannossa 
teoksen toimittajat toteavat Kauneuden su
kupuolen yhtenä lähtökohtana olevan "toive 
uudenlaisesta poikkitieteellisestä estetiikan ky
symyksiä koskevasta vuoropuhelusta" . Kir
joittajapohjan rohkeampi laajentaminen olisi 
laajentanut vuoropuhelua entistäkin poikki tie
teellisemmäksija tuottanut kenties vieläkin yl
lättävämpiä näkökulmia feministiseen estetiik
kaan ja sen mahdollisuuksiin. 

Naistutkimuksen kannalta näen kirjan on
gelmallisimpana piirteenä sen feminismistä esit
tämän kertomuksen. Johdannon (Pauline von 
Bonsdroff ja Anita Seppä) sekä osan 1 kaikki 
artikkelit (Hekanaho, Seppä, Helena Sederholm) 
viittaavat Leena-Maija Rossin väitöskirjassaan 
Taide vallassa (1999) esittämään postfemi
nismin määritelmään sen kanssa tarkemmin 
keskustelematta. Postferninismin kiistanalaista 
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käsitettä käytetään kitjan edustaman tutkimuk
sellisen aseman määrittelyyn, sekä myös femi
nismin vaiheiden (ns. ensimmäinen, toinen ja 
kolmas aalto) tyypittelyynja erittelyyn. Korsi
saaren Durasin Hiroshima, rakastettuni -teos
ta käsittelevässä artikkelissa vastaava kolmen 
aallon malli esitetään myös feministi sen kitjalli
suudentutkimuksen viitekehyksessä. 

Teos näyttää siis toistavan liberaalifeminis
mistä sukupuolieroa korostavaan feminismiin 
ja edelleen postfeminismiin kulkevaa kolmen 
aallon (kehitys?)kertomusta, jollaista muun 
muassa taidehistorioitsija Katve-Kaisa Konttu
ri on kritisoinut lisensiaattitutkimuksessaan 
Yhtä aaltoa (2002). Oppihistoriallisetjaottelut 
tietenkin selkeyttävät tutkimuskenttää, sen kä
sitteissä ja teorianmuodostuksessa tapahtu
neita muutoksia ja siinä mielessä niiden käyttöä 

voidaan perustella. Toisaalta juuri opetuksen 
työkaluksi suunnatuissa teoksissa tulisi huo
mioida malleihin sisältyvät yksinkertaistukset 
ja niiden mahdollisesti tuottamat perspektiivi
harhat. 

Kokonaisuudessaan Kauneuden sukupuo
li on tärkeä avaus feministiseen estetiikan kri
tiikkiin ja haltuunottoon. Teos on kirjoitustyy
liitään selkeä ja sen artikkelit johdattavat 
lukijoita moniin feministisen taiteentutki
muksen avainkysymyksiin yrittämättä esittää 
feminististä estetiikkaa yhtenä tai yhtenäisenä 
tutkimus alueena. 

Susanna Paasonen, FT, toimii mediakult
tuurin päätoimisena tuntiopettajana Tampe
reen yliopistossa. susanna.paasonen@utaJi 

NAISYRITTÄJIÄ TURUSSA KOLMELLA 

VUOSISADALLA 


Marja-Liisa Hentilä 

Kirsi Vainio-Korhonen 2002: Ruokaa, vaat
teita, hoivaa. Naiset ja yrittäjyys paikallisena 
ja yleisenä ilmiönä 1700-1uvulta nykypäi
vään. SKS Historiallisia tutkimuksia 213, Hel
sinki. 177 s. 

Kirsi Vainio-Korhosen tuorein tutkimus on erin
omainen käsikirja naisyrittäjyyden historiasta 
Suomessa. Kirja on mitä ajankohtaisin nais
historian tutkimustulosten esittely ja puheen
vuoro myös nykypäivän yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Elämme aikaa, jossa yrittäjyyttä 
korostetaan ja varsinkin naisia on kannustettu 
yrittäjyyteen. Ympärillään voi huomata, että ter
veys- ja hoiva-alan yrittäjyys on nousussa ja 
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naisvaltaisen julkisen sektorin yksityistäminen 
on tämän päivän todellisuutta. 

SUKUPUOLELLA ON VÄLIÄ 
VARSINKIN YRITTÄJYYDESSÄ 

Kirsi Vainio-Korhonen osoittaa tutkimukses
saan, että yrittäjyydessä jos missä sukupuo
lella on merkitystä. Naiset ovat 1700-luvulta 
nykypäivään hakeutuneet yrittäjiksi omille pe
rinteisille aloilleen, eivätkä vuosisadatkaan ole 
muuttaneet tätä yrittäjänkuvaa. Naisyrittäjät oli
vat aiemmin, ja ovat yhä tänä päivänä, pää
asiassa pienyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä. Tämä 
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