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Minja Koskelan Ennen kaik-
kea feministi -kirja muuttui va-
semmistolaisittain pykälän 
verran kiinnostavammaksi syk-
syllä, kun tietokirjailija valittiin 
vasemmistoliiton poliittiseksi 
asiantuntijaksi. Kirjan kiin-
nostavuus on kuitenkin ennen 
kaikkea sen sisällössä.

Koskela lähestyy feminismin 
teemoja ja ulottuvuuksia henki-
lökohtaisen kokemuksen kautta 
mutta myös tutkijan tarkkuu-
della. Käsitteiden avaamisen 
ohella kirja kertoo tarinaa femi-
nismiä miesvihana pitäneen tei-
nin matkasta musiikkiopintojen 
ja muusikkomaailman kautta 
neljännen aallon feministiksi, 
jonka intersektionaalisuus ottaa 
huomioon sukupuolen lisäksi 
myös muut yhdenvertaisuuteen 
vaikuttavat tekijät ihonväristä 
vammaisuuteen ja seksuaali-
suuteen.

Oman kokemuksensa kautta 
Koskela avaa myös internetin 
merkitystä feminismin kehityk-
selle ja sen neljännelle aallolle. 
Kansan Tahdon haastattelus-
sa hän kertoo saaneensa tie-

toa feminismistä sukupuolen 
tutkimuksen opintojen lisäksi 
juuri netistä. Koskela sanoo 
oppineensa verkossa keskeiset 
käsitteet, jotka ovat tärkeitä esi-
merkiksi omien etuoikeuksien 
pohtimisessa.

Feminististä nettikeskustelua 
on myös arvosteltu kärjisty-
misestä. Koskela huomauttaa, 
ettei keskustelu ole ollut ongel-
matonta, mutta se on liittynyt 
enemmän verkkokeskustelun 
ongelmiin kuin feminismiin 
sinänsä. Totta onkin, että rön-
syilevän, kiihtyvän ja polarisoi-
tuvan verkkopuheen ongelmilla 
lyödään nyt vuorostaan antira-
sistista silakkaliikettä.

Feminismistä tai mistä tahan-
sa yhdenvertaisuutta ajavasta 
liikkeestä kirjoittaessa voi tuntua 
tarpeelliselta keskittyä kumoa-
maan vastaväitteitä, mikä joh-
taa helposti siihen, että asioita 
käsitellään vastustajien ehdoilla. 
Tasa-arvoliikkeisiin myös koh-
distuu muita tarkempaa moraa-
lista arviointia, jolla ne pyritään 
asettamaan puolustuskannalle.

Kirjassaan Koskela välttää 
puolustuskannalle asettautu-
misen juuri omakohtaisuuden 
ansiosta. Lisäksi hän käsittelee 
runsaasti eri aiheita feministi-
lasien läpi.

Ennen kaikkea feministi pyr-
kii olemaan hyödyksi. Koskela 
on koonnut käyttökelpoisen 
listan asioista, joilla voi tukea 
nettihäirinnän kohteeksi jou-
tunutta. Lapsettomuutta ja äi-
tiyttä käsittelevä osuus päättyy 
listaukseen kohturauhaan liit-
tyvistä arkisista ja poliittisista 
vaatimuksista.

Haastattelussa Koskela ker-
too punninneensa tarkkaan, 
ettei kirjassa saarnattaisi vaan 
avattaisiin, miksi feminismi 
on hänelle tärkeää. Epäkoh-
tien osoittajilta vaaditaan usein 
myös omia ratkaisuja, joten 
Koskela päätti kertoa, mitä hän 
epäkohdille tekisi.

Representaatioita – sitä, mil-
laisia esikuvia ja erilaisuuden 
esitystapoja maailmassa näh-
dään – Koskela käsittelee mu-
siikkiopintojen ja kulttuurin 
kuluttamiskokemusten kautta. 

Tähänkin kokonaisuuteen sisäl-
tyy hyödyllinen listaus tasa-ar-
voisempaa kulttuuria luovista 
käytännön teoista.

Miesten erityisiä mahdol-
lisuuksia edistää feminismiä 
käsitellään muutaman sivun 
verran. Huomiota saavat kii-
tosta janoavat sankarifeminis-
timiehet ja rakenteita purkavat 
liittolaisfeministimiehet. Osion 
jälkeen siirrytään luontevasti 
mies–nais-binääriä rikkovaan 

osioon sukupuolen moninai-
suudesta.

Eikä tietokirjaa ilman ilmas-
tonäkökulmaa. Koskela osoit-
taa, että ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyy valtaa ja val-
taan liittyy sukupuoli, asuin-
paikka, varallisuus sekä muut 
intersektionaalisen feminismin 
keskeiset tekijät. Kirjan sanoin 
kehittyvien maiden naiset ja 
tytöt on hiljennetty ilmaston-
muutoskeskustelussa, vaikka 
heillä olisi paljonkin sanottavaa 
muutoksen vastustamisesta ja 

sen vaikutuksiin reagoimisesta 
eheyttävällä tavalla.

Kir jan kir joittaminen ei 
päättänyt feministin omaa 
kamppailua yhdenvertaisuu-
den puolesta, mutta antoi tilaa 
hengittää. Koskela sanoo naut-
tivansa siitä, että joku ajattelee 
jonkun ajatuksen hänen puo-
lestaan, ja halusi tarjota muille 
omia oivalluksiaan.  n
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