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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan sotavuosien 1939-1944 poliittista naisvankeutta. Tarkastelun keskiössä ovat 237 suomalaisnaista, jotka päätyivät
sotien aikana poliittiseen vankeuteen Hämeenlinnan keskusja lääninvankilaan (HKLV).
Poliittisista syistä vankeuteen päätyneet naiset ovat tähän asti jääneet vähän tunnetuksi ja tutkituksi luvuksi suomalaisnaisten sotakohtaloita.
Tutkielman tehtävänä on paikata tämä aukkoja samalla täydentää kokonaiskuvaa suomalaisnaisten moninaisista sotakohtaloista. Tutkielmassa
selvitetään keitä nämä naiset olivat, mistä syistä he päätyivät poliittiseen vankeuteen ja millainen oli ollut heidän vankeutta edeltänyt
elämäntilanteensa. Yksittäisten naisten sotakohtaloista hahmotetaan sotavuosien poliittista naisvankeutta valottavia 'henkilökuvia' ja
'ryhmäkuvia'. Samoin tarkastelun kohteena on sotien ajan politisoitunut vankila-arki, poliittisten naisvankien toveripiirin punainen päiväjärjestys.
Sotien ajan poliittiset vangitsemiset kuuluivat osaltaan äärivasemmistoon kohdistuneiden poliittisten vangitsemisten aikakauteen, joka syntyi
kansalaissodan jälkiselvittelyjen perintönä ja päättyi välirauhansopimuksen solrriimisen myötä syyskuusssa 1944. Pääosa sotien ajan poliittista
naisvangeista - eli valtiollista naisvangeista ja turvasäilövangeista - lukeutui aikaisempien vuosikymmenten tavoin kommunistiseen
äärivasemniistoon.
Tutkielmasta käy kuitenkin ilmi, että toisin kuin aikaisemmin on oletettu, jatkosodan ajan poliittisten naisvankien joukossa oli monia naisia,
joiden maanpetokselliseksi katsottu toin-finta ei ollut kummunnut kommunistisesta vakaumuksesta, vaan pikemminkin rakkaudesta ja
yleisinhimillisestä halusta auttaa hädässä olevaa lähimmäistä. Nämä kommunistiseen liikkeeseen kuulumattomat naiset olivat avustaneet
maanpetokselliseen toimintaan ryhtyneitä sukulaisiaan ja tuttaviaan ja tulleet näin vedetyiksi mukaan toimintaan ja lopulta maanpetostuomion
myötä poliittiseen vankeuteen HK-LV:aan. Toisin kuin kommunistit, jotka olivat poliittisia vankeja käsitteen tavanomaisessa, aattellisessa
merkityksessä, lähimmäisenrakkauden nimissä toimineet naiset saivat poliittisen vangin statuksen lähinnä juridiikan kautta.
Lähes okainen sotien ajan poliittinen naisvanki oli asunut kaupungissa ja toiminut työläisnaisille tyypillisissä ammatissa ennen vankeuttaan.
Maaseudun naisia oli heidän joukossaan vain muutamia.
HKLV:ssa oli toiminut aatteessaan vahvojen poliittisten naisvankien salainen toveripiiri jo kansalaissodan jälkiselvittelyistä lähtien.
Tutkielmassa tarkastellaan toveripiirin toimintaa sotien aikana ja selvitetään mitkä olivat sen jäsenyyden ehdot. Poliittisten naisvankien arjessa
sodan heikentämä ravintotilanne, huoli ja epävarmuus omasta sekä tovereiden ja läheisten kohtalosta viitoittivat toveripiirin toimintaa siinä,
missä myös salaiset aatteelliset toiminnot.
Tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös aihepiiriin liittyvään tapahtumahistorialliseen viitekehykseen sekä poliittiseen vankeuteen liittyvään
yleiseen problematiikkaan. Päälähteinä on käytetty HKLV:N vastaanottokirjojen lehdille kirjattuja perustietoja sotien ajan poliittisista
naisvangeista, entisten poliittisten naisvankien muistitietoaineistoa sekä valtiollisen poliisin materiaalia.
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