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1 Johdanto 

 

Suomessa vain säätyihin kuuluvat miehet saivat äänestää ennen vuotta 1906. 

Tämä jätti torpparit, talonpojat ja naiset, eli suuren osan kansasta, vaille ääni-

oikeutta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli voimaan keisarin hyväksynnällä 

20. heinäkuuta 1906 ja sitä seurasivat ensimmäiset yleiset vaalit maaliskuussa 

1907. Kaikki äänioikeuden saaneet eivät kuitenkaan kiinnostuneet politiikasta 

sen sotkuisuuden ja mitättömiltä tuntuvien vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. 

Suomeen kuitenkin valittiin maailman ensimmäiset naiskansanedustajat, vaik-

ka moni jätti äänestämättä. Tästä alkoi jatkuva työ äänestysaktiivisuuden lisää-

miseksi. 

 

Tutustuin Naisten ääni -lehteen ensimmäisen kerran kolmisen vuotta sitten 

yliopiston kirjaston tyhjennyksen yhteydessä. Naisten ääni on vuodesta 1905 

vuoteen 1949 ilmestynyt järjestölehti, jossa otettiin kantaa moniin naisten elä-

mää koskettaviin asioihin. Naisten asema on kiinnostanut minua kauan ja var-

sin mielenkiintoiseksi näkökulmaksi työn edetessä muodostui eräänlainen 

"Nainen on naiselle susi" -ajattelu. Naisten äänessä olin kiinnostunut nimen-

omaan lehden virallisen linjan ulkopuolisista mielipidekirjoittajista, vaikka 

tutkielman edetessä lukija huomaa, että aineiston mielipidekirjoittajat olivat 

vahvasti sidoksissa joko Naisten ääni -lehteen, naisliikkeeseen tai eduskuntaan.  

 

Tarkastelen Pro gradu -tutkielmassani Naisten ääni -lehdessä vaalien alla 1907–

1945 ilmestyneitä vaaleihin liittyviä mielipidekirjoituksia. Näistä mielipidekir-

joituksista analyysin kohteena ovat subjektina toimivat naiset, jotka eivät joko 

aio äänestää ollenkaan tai aikovat äänestää miehiä. Nämä naiset nähdäänkin 

tässä lehtikontekstissa epätoivottuina ja vääränlaisina naisina, jotka pettävät 

oman sukupuolensa. Aihe on edelleenkin ajankohtainen, sillä "äskettäin jul-

kaistun eduskuntavaalitutkimuksen mukaan naisten on entistä vaikeampaa tul-

la valituksi eduskuntaan, koska naiset eivät enää valitse oman sukupuolen eh-
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dokasta kuten ennen. Miehiltä ei juuri tukea heru, he äänestävät pääasiassa 

miehiä" (YLE 27.7.2016). 

 

Taustateorioina toimivat diskurssianalyysi ja tarkemmin katsottuna semanttiset 

roolit. Myös moniäänisyyden teoriaa käsitellään, sillä se vaikuttaa monesti luki-

jalle syntyviin mielikuviin. Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Minkälaisia semanttisia rooleja epätoivotut naiset saavat?  

2. Miten moniäänisyyttä rakentavilla kielenpiirteillä luodaan lukijalle syn-

tyvää tulkintaa? 

 

Naisten äänioikeus ei syntynyt tyhjästä, vaan sen eteen tehtiin Suomessakin 

töitä. Tutkielmassa taustoitetaan hieman Suomen historiallisia tapahtumia 

1800-luvun puolivälistä toiseen maailmansotaan asti, jotta mielipidekirjoitus-

ten teemat kietoutuvat paremmin historialliseen kontekstiinsa. Taustoitus aloi-

tetaan jo 1800-luvun puolivälistä, jotta naisten aseman muotoutuminen ja mie-

lipidekirjoittajien yhteiskunnallinen toiminta tulevat paremmin ymmärretyiksi.  

 
Tutkielma etenee seuraavasti: Luvussa 2 taustoitetaan lehden ilmestymiskon-

tekstia ajallisesti ja historiallisesti, sekä esitellään tarkemmin Naisten ääni -

lehteä ja aineiston mielipidekirjoittajia. Luvussa 3 käsitellään aineiston rajaus-

ta. Luku 4 toimii metodi- ja teorialukuna, jossa taustoitetaan tutkielman katto-

teoriaa diskurssianalyysia, sekä tarkemmin roolisemantiikkaa ja moniäänisyy-

den teoriaa omissa alaluvuissaan. Luku 5 toimii analyysilukuna, jossa eritel-

lään omissa alaluvuissaan aktiivisen ja passiivisen naisen semanttisia rooleja. 

Molemmat roolisemantiikkaluvut saavat neljä alalukua, joissa kerrataan aineis-

tossa esiintyvää moniäänisyyttä neljän eri kielenpiirteen kautta. Analyysiluku 

päättyy yhteenvetoon. Ennen lähdeluetteloa luvussa 6 pohditaan tutkielman 

onnistumista ja jatkotutkimusideoita.  
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Aiemmin varhaisia naistenlehtiä Suomessa ovat tutkineet ainakin Anni Saikko 

(2014), joka tutki kielellisen vaikuttamisen keinoja 1906–1907 ilmestyneissä 

Naisten äänen, Työläisnainen ja Palvelijatarlehden äänioikeusaiheisissa artikke-

leissa sekä Tiina Haakana (2001) äitiyden representaatioita 1920-luvun Suomen 

nainen - ja Toveritarlehdissä.  Kielenkäyttöä sosiaalisena toimintana ovat aiem-

min tutkineet muun muassa Anne Mäntynen (2003) sekä hiljattain Arja Jok-

inen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (2016). 

 

 

2 Naisten ääni -lehti ajallisessa- ja historiallisessa 
kontekstissa 

 

Naisten ääni -lehti on ollut pitkään osana Suomen naisasianaisten toimintaa. 

Erilaiset yhteiskunnalliset mullistukset ovat vaikuttaneet myös naisten histori-

aan, minkä vuoksi tässä luvussa taustoitetaan ensin Suomen historiaa pääosin 

naisten näkökulmasta ja sen jälkeen Naisten ääni -lehden historiaa, aatteel-

lisuutta sekä sisältöä. Mielipidekirjoittajien taustoja kootaan myös lehden esit-

telyn yhteydessä.  

 

 

2.1 Ajallinen- ja historiallinen konteksti 

 
Aineiston ilmestymisjakson aikana Suomi koki valtavia historiallisia ja yhteis-

kunnallisia mullistuksia: Itsenäistyminen Venäjän vallan alta 1917, sisällissota 

19181, kieltolaki 1919–1932, talvisota 1939–1940 ja jatkosota 1941–1944 sekä 

pula-aika vuodesta 1939 alkaen.  

 

 

                                            
1 Suomessa 1918 käydystä sodasta ja sitä aikaisemmista tapahtumista käytetään 
myös nimityksiä vapaussota, punaisten kapina, luokkasota sekä kansalaissota. 
(Salokangas 2003: 607–609.) Sisällissota on kuitenkin nykypäivän näkökulmas-
ta neutraalein ja tapahtumia kuvaavin nimitys, jonka vuoksi käytän sitä. 
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Naiset ja miehet esitetään monissa historiallisissa yhteyksissä vastakkaisina 

osapuolina toisilleen, mutta tosiasiassa juuri Suomen kokemat mullistukset 

hioivat eri sukupuolet kiinteästi yhteen. Kaikille oli tiedossa oma tehtävänsä, 

joita ei sopinut laiminlyödä. Suomessa naiset ja miehet olivat työskennelleet 

rinta rinnan jo useiden vuosikymmenten ajan, minkä vuoksi esimerkiksi Eng-

lannin kaltaisia suffragetti-liikkeitä ei tarvittu. 

 

Naisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen on lähtenyt liikkeelle alunperin om-

peluseuroista 1830–40-luvuilla, jolloin seurat tarjosivat naisille mahdollisuu-

den kokoontua yhteen ja jakaa myös ideologisia ajatuksia keskenään (Lerner 

1979: 145–159). Suomalaisten naisten yhteiskunnallinen järjestäytyminen on 

alkanut jo paljon ennen Suomen naisyhdistyksen (1884) ja Naisasialiitto unio-

nin (1892) perustamista, sillä jo puolen vuosisadan ajan useat naissukupolvet ja 

myös suppean eliittijoukon ulkopuolella toimivat naiset olivat käyneet omaa 

taisteluaan. (Saarinen 1987: 145–146.) Kun valtiota tarkastellaan kansalaisyh-

teiskuntana ja nimenomaan perheistä käsin, huomataan, että naiset olivat ak-

tiivisia yhteiskunnallisia toimijoita jo paljon aiemmin kuin virallisten valtiollis-

poliittisten instituutioiden kautta näyttäisi (Saarinen 1987: 144).  

 

1840–1850-luvuilla tapahtunut kansalaisten vapaaehtoinen järjestäytyminen loi 

perustan kansalaisyhteiskunnan synnylle. 1840-luvulla oivallettiin, että köy-

hyyden oleellisimpia syitä oli koulutuksen puuttuminen, ja samaan keskuste-

luun moraalikasvatuksen lisäksi liittyivät myös ajatukset naisten asemasta ja 

naisten sivistämisestä. Samalla vuosikymmenellä säätyläis- ja porvarisnaiset 

perustivat rouvasväenyhdistyksiä ja astuivat kodeistaan ulos yhteiskunnalliseen 

työhön. (Zetterberg & Pulma 2003: 458–459.) Keskustelu koulutuksesta johti 

koulujen perustamiseen 1840-luvulla ja naisten aktiiviseen osallistumiseen. 

1800-luvun alussa mahdollisuudet traditionaalisiin säädynmukaisiin avioliit-

toihin heikentyivät, mikä heikensi naimattomien tyttärien asemaa. Tämän seu-

rauksena naiset hakeutuivat kodin ulkopuolelle töihin taloudellistenkin syiden 

takia. 1800-luvulla naisten merkitys "kodin henkisenä ja moraalisena selkäran-
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kana sekä perheen sisäisenä kansalaiskasvattajana korostui", mikä enteili nais-

ten aseman yhteiskunnallista paranemista. (Zetterberg & Pulma 2003: 460–

461.) 

 

1860-lukua voidaan pitää monin paikoin naisten tasa-arvo-oikeuksien vuosi-

kymmenenä, jo kauan ennen kuin naiset näkyvät konkreettisesti historiassa 

(Saarinen 1987: 149–150). Vuonna 1863 annetun lain mukaan naiset tulivat 

täysivaltaisiksi 25 vuotta täytettyään ja saattoivat hakeutua naisille avautuviin 

virkoihin. Tämä koski kuitenkin vain naimattomia naisia. Naimisiin mentyään 

naiset olivat jälleen miehensä holhouksenalaisia. (Olkkonen 2003: 502.) 1800-

luvun puolivälin jälkeen naisten yhteiskunnallisen toiminnan laajuus lisääntyi 

edelleen, jolloin ompeluseuroista ja hyväntekeväisyysyhdistyksistä muuttui sai-

rastupia, lastenkoteja, lainakirjastoja sekä käsityö- ja kutomakouluja, joissa al-

koi kotiteollisuuden ja taidekäsityön järjestelmällinen kehittäminen. (Saarinen 

1987: 149–150.) 1870-luvulla kaupungeissa otettiin käyttöön veronmaksuun pe-

rustuva äänioikeus, jonka vaikutuksesta itsenäisille veroa maksaville naisille 

tuli myös äänioikeus kunnallisiin asioihin ja heidät voitiin valita lautakuntiin. 

Valtuustoihin naisilla ei kuitenkaan vielä ollut asiaa. (Olkkonen 2003: 488, 

527.) 

 

1880-luvulla muun muassa Minna Canth vaati yksilön oikeuksia myös naisille 

ja jopa vapaata kilpailua sukupuolten välille (Canth 1884: 169–176). Naisten 

työssäkäynti mahdollisti uuden ajatuksen itsenäistyvästä naisesta, mikä olikin 

keskeinen ajatus tuon ajan naisliikkeelle (Jallinoja 1981: 274). Tällöin alettiin 

ensi kertaa järjestelmällisesti nostaa esiin selviä tasa-arvotavoitteita, jotka kos-

kivat yhteiskoulutusta, yliopisto-opintoja, virkoja sekä äänioikeutta, mutta 

myös naisten holhouksen kumoamista ja "oikeuksien tunnustamista tasavertai-

sina perheenjäseninä ja äiteinä" (Saarinen 1987: 154). Suomalaisen naisasia-

liikkeen ensimmäinen tunnistettu vaihe ajoittuu 1880-luvulta ensimmäisiin 

eduskuntavaaleihin saakka. Yksilön oikeudet olivat tuona aikana varsinkin työ-

läisnaiselle vielä ehdolliset: koti oli edelleen naisen luontainen työ, jonne oli 
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siirryttävä palkkatyöstä viimeistään lasten saamisen jälkeen. Tämän vuoksi aja-

tus naisten itsenäistymisestä koski tässä vaiheessa oikeastaan vain naimattomia 

naisia, joiden kansalaisoikeutena työtä pidettiin. Perheellisten naisten ansio-

työhön suhtauduttiin erittäin kielteisesti, eikä myöskään naisasialiike kyseen-

alaistanut tätä asiaa. (Jallinoja 1981: 274–275.)  

 

1880-luvulla naisasialiikkeeseen kuuluivat oikeastaan vain kaupunkilaiset sää-

tyläisnaiset. He olivat kasvaneet suuressa perheessä, jossa äiti oli kotiapulais-

ten kanssa huolehtinut perheestä, ja jossa naisten ja miesten elämänalueet oli-

vat hyvin etäällä toisistaan. Tyttäret olivat sisäistäneet naisen ja miehen työn-

jaon, eikä sitä ajatusta murrettu hetkessä. Aikuistuttuaan näistä tyttäristä tuli 

kuitenkin naisasialiikkeen perustajia ja ensimmäisiä aktivisteja, jotka ottivat 

yhteiskunnallisen osallistumisen ensiaskelia hyväntekeväisyysyhdistyksissä ja 

suomalaisuusliikkeen naistoiminnassa. (Jallinoja 1981: 275.) Monet suomalai-

suusliikkeen miehet vastustivat naisten emansipatorisia vaatimuksia, mikä häi-

ritsi muuten myönteistä yhteistyötä suomalaisuusliikkeessä (mp. 276).  

 

Vuonna 1884 perustettu Suomen naisyhdistys vaati veroja maksaville naisille 

vaalioikeutta ja vaalikelpoisuutta kunnallisvaaleissa. Valtiollisissa vaaleissa 

naisten tuli saada äänioikeus samoin perustein kuin miehenkin. Miesten epä-

luulo naisten pätevyyttä kohtaan oli vielä kuitenkin suurta, mutta naisten itse-

tunto ja yhteiskunnallinen tietoisuus kasvoi koulutuksen ja taloudellisen it-

senäistymisen myötä, ja oikeuksia uskallettiin vaatia jo laajemminkin. (Olkko-

nen 2003: 528–529.) Viimein vuonna 1906 saatiin aikaan eduskuntauudistus, 

joka takasi kansalaisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden (mp. 556).  

 

1900-luvun alussa suomalaisten naisjärjestöjen näkemykset sukupuolesta olivat 

hyvin perinteisiä. (Jallinoja 1981: 274–275; Myös Juntti 2004.) Naisjärjestöt oli-

vat yhtä mieltä siitä, että naisten ihanneroolina oli äidin ja hoivaajan rooli, 

mikä näkyy vahvasti myös Naisten Ääni -lehdessä. Säätyläisnaiset olivat kuiten-

kin valmiita uusiin ammatteihin kodin ulkopuolella, esimerkiksi opettajina, so-



 7 

siaalityöntekijöinä ja sairaanhoitajina. Tuolloin naiset näkivät hoivaajan roolin 

naista itsenäistävänä, mutta myös mahdollisuutena palvella kansakuntaa.  Jot-

kut naisasialiikkeen yksittäiset aktiivit osoittivat omalla esimerkillään jo 1900-

luvun alussa, että ansiotyön ja perheen yhdistäminen oli naisellekin mahdol-

lista (Jallinoja 1981:  277). 

 

Monien yhtenäisten tavoitteiden lisäksi naisten keskuudessa vallitsi kuitenkin 

myös erimielisyyksiä monista eduskunnassa päätettävistä asioista. (Laisi 1987: 

133.) Erimielisyydet työläisnaisliikkeen ja naisasialiikkeen välillä liittyivät erito-

ten työläisnaisten äitiyden haasteisiin, joista oleellisimmiksi nousivat äitiysva-

kuutus, naisten yötyön kieltäminen sekä kotien perustaminen aviottomille äi-

deille lapsineen. Avioituneiden työläisnaisten asemaa hankaloitti se, että suu-

rin osa heistä jäi pois töistä lapsen syntymän jälkeen (Hjerppe & Schybergson 

1977: 28–29). Sen sijaan naisten oikeudet perheessä, kuten aviovaimon toimi-

valtaa koskevat asiat, pesän omaisuuden hallinta ja vaimon oikeus lapsiinsa pi-

tivät naislinjat yhtenäisenä (Laisi 1987: 133). Naisten asemaa parantavat 

yhteiskunnalliset muutokset toteutuivat hiljalleen pitkäkestoisen työn ja 

toiminnan jälkeen. Naiskansanedustajien lukuisista aloitteista huolimatta esi-

merkiksi naimisissa olevilla naisilla ei kuitenkaan ollut täysiä oikeuksia 

omaisuuteensa tai lastensa huoltajuuteen ennen vuotta 1929.  

 

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttamisen jälkeen historia on jälleen 

miesten historiaa, eikä mainintoja naisista enää juuri ole. Ensimmäinen maa-

ilmansota, irtaantuminen Venäjästä, sisällissota sekä myöhemmin talvi- ja jat-

kosota vaikuttivat vahvasti Suomen eduskunnan toimintaan. Vuosina 1907–

1917 senaatti hajotti eduskunnan lähes joka vuosi, eikä edistystä tapahtunut 

kunnolla minkään asian suhteen. Jokavuotiset vaalit näkyvät kuitenkin tut-

kielman aineistossa siten, että kolmelta ensimmäiseltä vuodelta mielipidekir-

joituksia löytyy useita.  
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Sotavuodet vaikuttivat Suomessa myös naisjärjestöihin ja varsinkin talvi- ja 

jatkosodan aikana naiset keskittyivät järjestötoiminnan sijaan rintamatoimin-

taan (Kokko 1998: 12–13). Aineistossa nämä Suomen suuret yhteiskunnalliset 

mullistukset ja varsinkin sota-aika näkyvät vähän, sillä Suomen sisällissodan, 

talvi- ja jatkosodan aikana ei järjestetty vaaleja. Tämän vuoksi sota ei ole läsnä 

vaaleja edeltävässä aineistossa.  

 

 

2.2 Naisten ääni  -lehti 

 

Suomalainen naistenlehdistö on saanut alkunsa maamme naisliikkeen synnyn 

ja pääasiallisesti sen jakautumisen myötä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 

Vuonna 1884 perustettiin Suomen ensimmäinen porvarillinen naisasiajärjestö 

Finsk Kvinnoförening – Suomen Naisyhdistys. Alkuun naisjärjestöllä oli kaksi 

lehteä: Koti ja Yhteiskunta ja Hemmet och Samhället. Järjestö kuitenkin jakautui 

kahtia vuonna 1892, jolloin perustettiin Naisasialiitto Unioni. Koti ja Yhteiskun-

ta pysyi Naisyhdistyksen lehtenä, ja Unionin lehtenä toimi aluksi Hemmet och 

Samhället, myöhemmin Nutid ja lopulta Naisten Ääni. (von Alfthan 1966: 103–

105; Turunen 2014: 43.) Lehden perustamisen aikaan Naisasialiitto Unionin jä-

senistöön kuului enimmäkseen ruotsinkielisiä ja vapaamielisempiä nuor-

suomalaisia naisasianaisia. Naisyhdistyksen hajaantuminen ja Naisasialiitto 

Unionin perustaminen johtuivatkin poliittisista erimielisyyksistä niin fen-

nomaanien sisällä kuin fennomaanien ja ruotsinmielisten välillä. Naisyhdistys 

jäi vanhoillisempien fennomaaninaisten yhdistykseksi. 

 

Naisten Ääni syntyi Naisasialiitto Unionin vaikutuksesta vuonna 1905 ja sitä 

julkaistiin vuoteen 1949 asti. Sotavuosina lehti kuitenkin ilmestyi epäsäännöl-

lisesti ja jatkosodan jälkeen vuonna 1946 siirryttiin julkaisemaan vuosittain ai-

noastaan joulunumero. Perustaja Maikki Friberg toimi lehden päätoimittajana 

22 vuotta. Eduskuntauudistuksen ja yleisen äänioikeuden saamisen jälkeen 
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naisaktiivit alkoivat vaikuttaa yhteiskunnassa enemmän puolueiden kautta, jol-

loin Naisten Ääni siirtyi Nuorsuomalaisen puolueen naisten vuonna 1907 pe-

rustaman Suomalaisen Naisliiton lehdeksi. (Jallinoja 1983: 43–45, 50–52; 

Leino-Kaukiainen 1992: 142; Töyry 2006: 82–83; Turunen 2014: 44.) 

 

Naisten Ääni oli naisille suunnattu aikakauslehti. Aikakauslehden määrittely ei 

ole aukotonta, mutta aikakauslehtien on yleisen tradition mukaan katsottu 

olevan tietyin määräajoin ilmestyviä julkaisuja, joissa on myös muuta journa- 

listista aineistoa kuin uutis- tai ilmoitusmateriaalia (ks. esim. Töyry 2005: 22). 

Naisten Ääni ilmestyi tietyin määräajoin; pääasiassa kerran kuukaudessa, mutta 

varsinkin alkuvuosina lehti saattoi ilmestyä kaksi kertaa kuukaudessa ja kesäi-

sin tuplanumerona.  

 

Journalistisessa tutkimuksessa ja sukupuolentutkimuksen näkökulmaa edus- 

tavassa mediatutkimuksessa naistenlehdille on vakiintunut määritelmä, jonka 

mukaan ne ovat naisille suunnattuja lehtiä, jotka koostuvat sukupuolispesifejä 

aiheita käsittelevistä kirjoituksista (ks. esim. Töyry 2005: 24–26; Turunen 2014: 

39). Jako naisten järjestö- ja kuluttajalehtiin on ollut keskeinen tapa jäsentää 

suomalaista naistenlehdistön historiaa ja yhteiskunnallista roolia. Naistenlehti 

ei olekaan täysin kattava määrittely lehdelle, jonka tavoitteena oli saada naiset 

työelämään ja politiikkaan sekä parantamaan omaa asemaansa (Myös Saikko 

2014: 6). Turusen (2014: 39) luokittelun mukaan Naisten Ääni onkin selvästi jär-

jestölehti.  

 

Naisten Ääni oli osa sitä poliittisten järjestölehtien joukkoa, jotka vahvistivat ja 

haastoivat perinteistä sukupuolisopimusta.2 Varhaisten naistenlehtien pääa-

siallisena tehtävänä onkin ollut naisten yhteiskunnallisen aseman paran-

                                            
2 Sukupuolisopimus on pohjoismaisessa feministisessä tutkimuksessa käytetty 
Yvonne Hirdmanin termi, jolla tarkoitetaan miesten ja naisten rooleja suh-
teessa toisiinsa. Sukupuolisopimuksen keskeisimmät ajatukset ovat masku-
liinisen normin ensisijaisuus ja sukupuolten erillisyys. (Töyry 2005: 24–26.)  
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tamiseen pyrkivien ideologioiden välittäminen laajemman lukijakunnan 

tietoisuuteen (Turunen 2014: 40). Naistenlehdet ovat tarjonneet ohjeistusta sii- 

tä, miten naiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa omaan asemaansa ja 

näin ollen ympäröivään maailmaan. Naistenlehdet eivät ole vaatineet 

yhteiskuntaa muuttumaan (Turunen 2014: 40; Töyry 2005: 30–35; Siivonen 

2006), mikä näkyy tutkielman aineistossa hyvin. Lehden sivuilla lukijoita 

rohkaistaankin äänestämällä toimimaan omaksi ja yhteiskunnan parhaaksi.  

 

Kokonaisuudessaan Naisten äänen journalistinen sisältö kattaa laajasti naisten 

elämään ja naisten aseman parantamiseen liittyviä teemoja. Lehtien artikkelit 

käsittelevät esimerkiksi naisten asemaa avioliitossa, siveellisyyttä, raittiutta ja 

kieltolakia, yhteiskoulua, naisten työaikoja sekä kodin hoitoa. Näiden teemojen 

lisäksi lehdissä on artikkeleita puolue- ja järjestökokouksista, kertomuksia 

tapahtumista ja matkoista ulkomaille sekä opettavaisia runoja ja novelleja. 

Lehdissä on lisäksi kirja-arvosteluja sekä pieniä kotimaan ja ulkomaan uutisia. 

Kaikilla kirjoituksilla pyritään sivistämään naisia ja parantamaan naisen ase-

maa yhteiskunnassa.  Jokaisessa  numerossa on myös tilausohjeet sekä 

mainoksia. Naisten ääni -lehden numerot ovat keskimäärin 20 sivua pitkiä, 

mutta sivumäärä vaihteli välillä paljonkin julkaisutiheyden mukaan.  

 

Kuvat 1 ja 2 havainnollistavat lehden ulkoasua ja sisältöä. Naisten ääni -lehden 

numerossa 10, vuodelta 1908 Lucina Hagman kertoo mielipiteensä naisten 

äänestämättömyydestä. Kirjoittaja kritisoi sivistyneistön naisia väittäen heidän 

toimivan miesten mielen mukaan. Mielipidekirjoituksesta ilmenee, että 

yhteiskunnassa on pyritty vaikuttamaan naisten äänestämisaktiivisuuteen ve-

toamalla siihen, että naisia äänestämällä naiset asettuvat miehiä vastaan. Tätä 

oletusta Hagman pyrkii kirjoituksellaan kumoamaan, esittäen muun muassa 

laskelmia aiemmista vaaleista väitteidensä tueksi. Tekstissä kirjoittaja vetoaa 

suomalaisten naisten vastuuseen äänioikeuden mallimaana, jotta äänioikeus-

taistelu etenisi myös muualla maailmassa. Kuvien aineisto esiintyy useissa esi-

merkkikatkelmissa analyysin edetessä, muun muassa esimerkeissä 8, 14 ja 31. 
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Aineiston historiallisen kontekstin takia myös mielipidekirjoituksien kirjoitta-

jien taustojen avaaminen on perusteltua. Monet kirjoittajat ovat joko kansan-

edustajia tai toimivat Naisten ääni -lehden parissa jollakin tavalla, mutta muu-

tamat ovat myös niin sanotusti tavallisia naisia. Osa heistä kirjoittaa omalla 

nimellään, mutta joukossa on myös nimimerkin takaa toimivia. Kaikista mieli-

pidekirjoittajista ei ole tietoja säilynyt, ja jopa osa omalla nimellään kirjoitta-

neista on kadonnut historian pimeään. Nimimerkillä kirjoittavien taustoja py-

rin selvittämään erilaisista tietokannoista sekä vanhoista nimimerkkejä listaa-

vista teoksista. Aineistoni mielipidekirjoittajat eivät kuitenkaan ole ilmeisesti 

olleet aktiivisia lehdistössä laajemmin, sillä yksikään nimimerkki ei selvinnyt.  

 

Seuraavaksi avataan lyhyesti selville saatujen naisten yhteiskunnallista toimin-

taa ja muuta taustaa. Monien kirjoittajien teksteissä heijastuu vahvasti heidän 

yhteiskunnallisessa elämässä ajamansa teemat sekä ajan henki ylipäätään. Mie-

lipidekirjoittajat esitellään syntymävuosien mukaisessa kronologisessa järjes-

tyksessä, siltä osin kuin nämä tiedot ovat olleet saatavilla. 

 

Lucina Hagman (1853–1946) oli merkittävä vaikuttaja Helsingin Suomalaisen 

Yhteiskoulun synnyssä ja hän toimi koulun johtajana. Hagman kuului Suoma-

laiseen Naisyhdistykseen, Raittiuden Ystäviin sekä Rauhanliittoon, ja hän 

myös perusti Martta-järjestön. Hagman oli vuonna 1892 perustamassa Naisasia 

-liitto Unionia, jolloin hän siirtyi liiton jäseneksi Naisyhdistyksestä. Hagman 

valittiin eduskuntaan ensimmäisissä mahdollisissa vaaleissa vuonna 1907 

Nuorsuomalaisten puolueesta. Vuonna 1908 Hagman perusti Suomalaisen 

Naisliiton, jonka puheenjuhtajaksi hän ryhtyi. Muutamaa vuotta myöhemmin 

hän otti vastaan myös Naisasialiitto Unionin puheenjohtajuuden. Hagman 

kirjoitti ahkerasti Naisten ääneen. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Hag-

man valittiin toistamiseen eduskuntaan. Koulutukseltaan Hagman oli kan-

sakoulunopettaja. (Marttaperinne: Lucina Hagman.) 
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Maikki Friberg (1861–1927) on olennaisin osa koko Naisten ääni -lehteä, sillä 

hän sekä perusti lehden että toimi lehden päätoimittajana 22 vuotta lehden pe-

rustamisesta kuolemaansa saakka. Friberg tunnetaan myös vaikuttajana Suo-

malaisessa Naisliitossa vuodesta 1906 vuoteen 1924, sekä Naisasialiitto Unionin 

puheenjohtajana 1920–1927. Friberg oli aktiivinen kansansivistystyön parissa 

ja toimi myös raittius-, kansanopisto- ja rauhanliikkeessä. Friberg oli koulu-

tukseltaan opettaja, kuten monet muutkin tuon ajan yhteiskunnallisesti mer-

kittävät naiset, ja monet muut Fribergin pienemmät luottamustehtävät liit-

tyivätkin opetusalaan. Friberg oli oman aikansa kosmopoliitti, joka teki Suo-

mea tunnetuksi ulkomailla kirjoittaen Suomen valtiollisesta asemasta, kulttuu-

rista ja sivistyksestä eurooppalaisiin lehtiin avustaen toistakymmentä ulko-

maista lehteä. (Hjelt: 1945; Hietala; Naisasialiitto Unionin arkisto.) 

 

Olga Oinola (1865–1949) oli helsinkiläinen kansakoulunopettaja, joka otti ak-

tiivisesti osaa raittiustyöhön ja naisasiaan. Oinola toimi Suomen Naisliiton 

keskushallituksessa sekä Kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna kahteen ot-

teeseen vuosina 1919–1920 sekä 1931–1936. Hän toimi myös köyhäinhoitolau-

takunnassa vuosina 1922–1936. (Oksanen 2008.) 

 

Hedvig Gebhard (1867–1961) oli merkittävä naisasianainen ja kansanedustaja, 

joka puhui erityisesti perheiden ja kotien puolesta toimien myös kotitalouden 

komiteoissa, lautakunnissa ja muissa luottamustehtävissä. Elämäntyönsä 

Gebhard teki miehensä kanssa osuustoimintaliikkeessä ja erityisesti Pellervo-

Seurassa. Gebhard oli Kotiliesi-lehden toimikunnassa lähes 40 vuotta. (Sysi-

harju 1997.) 

Emil Wammaskoski (1871–1955) oli suomalainen kirjailija, joka kuvasi ainoas-

sa teoksessaan Totuuden ystävä venäläisten laittomia toimia Suomessa sorto-

kauden aikana 1902–1904. Hänen yhteyksistään naisliittoihin ei ole tietoa. 

Wammaskoski on aineiston ainoa tunnistettu mieskirjoittaja. (Suomalaisen 
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kirjallisuuden seuran Kirjailijamatrikkeli: Emil Wammaskoski.) 

 

Mandi Hannula (1880–1952) toimi ensimmäisen ja toisen maailmansodan aika-

na kansanedustajana Edistyspuolueessa. Hannula kannatti kieltolakia ja puhui 

kotitalouksien puolesta sen lisäksi, että hän pyrki parantamaan naisten ja 

lasten asemaa. Hannula oli koulutukseltaan kansakoulunopettaja. (Marjomaa 

1997.) 

 

Kyllikki Pohjala (1894–1979) oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta toimi 

Kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1933–1962, sekä Suomen toisena so-

siaaliministerinä. Ministerinä Pohjala keskittyi sosiaalilainsäädännön kehit-

tämiseen. Pohjala perusti Sairaanhoitaja-lehden ja oli sekä sen että Suomen 

sairaanhoitajaliiton puheenjohtajana. Toisen maailmansodan aikana Pohjala 

kuului Lotta Svärd -järjestön Harjavallan paikallisjaostoon ja organisoi ensi-

apukursseja Satakunnan alueella. (Sorvettula 1997.) 

 

Dagmar Karpio oli Suomalaisen naisliiton hallituksen jäsen ja kuului Naisten 

ääni -lehden toimituskuntaan (Suomalainen naisliitto). 

 

Mielipidekirjoittajien taustat eivät selvinneet Lyydi Vääräsmäen ja Aino Lyytisen 

osalta, ja nimimerkkejä E. G., Sofiantytär, Naisvalitsija, Piiskuri sekä Kertoja ei 

pystytty selvittämään. Nimimerkki E. G. viittaa vahvasti Eino Akseli Kuuseen 

(1880–1936), joka toimi kansanedustaja sekä raittiusmiehenä, ja jonka äiti 

Mandi Granfelt toimi aktiivisesti naisasialiikkeessä (Sulkunen 1997, Eräsaari 

1997). Naisten ääni -lehdessä numero 17 vuonna 1930 julkaistussa mielipide-

kirjoituksessa kirjoittaja E. G. kuitenkin aloittaa kirjoituksensa sanoen: On 

mielestäni maailman luonnollisin asia, että me naiset eduskuntavaaleissa 

äänestämme naisehdokkaita ja viittaus me naiset esiintyy tekstissä myöhemmin-

kin. Näin ollen kirjoittajan ei voi olettaa olleen Eino Kuusi. 
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3 Aineiston rajaus 
 

Aineistoni koostuu kahdestakymmenestä Naisten ääni -lehdessä ilmestyneestä 

mielipidekirjoituksesta. Aineiston kokonaispituus on 31 sivua, mutta mielipi-

dekirjoitusten pituudet vaihtelevat yhdestä sivusta neljäänkin sivuun. Aineis-

tona toimivat nimenomaan ne kirjoitukset, joissa kirjoitetaan eduskuntavaa-

leista ja äänestämisestä, vaikka lehdissä oli paljon erilaisia mielipidekirjoituk-

sia. Edeltävät kriteerit täyttävistä mielipidekirjoituksista on rajattu aineistoksi 

vain ne, joissa esiintyy mielipidekirjoittajan mukaan väärin toimiva nainen: jo-

ko miehiä äänestävä tai kokonaan äänestämättä jättävä. Lehden lukijakunnan 

voidaan olettaa koostuneen aktiivisesti yhteiskunnassa toimineista naisista, jol-

loin vääränlaisiin naisiin kohdistuvien viittausten voidaan ajatella koskevan 

pääosin lehden lukijakunnan ulkopuolisia naisia. Useassa mielipidekirjoituk-

sessa kirjoittajat kehottavatkin lukijoita levittämään sanaa ja tekemään töitä 

naisten äänestysaktiivisuuden eteen. Varhaisin mielipidekirjoitus on vuodelta 

1907 ja viimeisin ilmestyi lehdessä vuonna 1945. Aineisto jakautuu vuosittain 

lukumääräisesti seuraavasti: 

 

1907: 1 

1908: 3 

1909: 1 

1917: 1 

1919: 1 

1924: 1 

1930: 8 

1939: 3 

1945: 1 

 

Vuoden 1930 suurta mielipidekirjoitusten määrää selittää se, että Naisten ääni 

oli tuolloin itse yhteydessä aikansa yhteiskunnallisesti vaikuttaviin naisiin ja 
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pyysi näiltä kirjoituksia siitä, miksi naisten tulisi äänestää vaaleissa. Lehdessä 

julkaistiin näiden naisten vastauksia esitettyyn kysymykseen. 

  

Aineiston rajauksessa huomioitiin virkkeet, joissa esiintyy naiseen viittaava 

lekseemi. Naiseen viitataan aineistossa toistuvasti, joten näkökulma tarkentui 

koskemaan lauseen epätoivottuja subjekteja. Naisiin viittaavista subjekteista on 

karsittu pois abstraktit tarkoitteet, jolloin ainoastaan ihmistarkoitteiset naisiin 

viittaavat subjektit on analysoitu. Esimerkiksi abstraktimmat subjektit syy nais-

ten välinpitämättömyyteen (Wammaskoski 5/1919) ja naisten välinpitämättömyys 

(Lyytinen 13–14/1939) rajautuivat käsittelyn ulkopuolelle. Kaikki analysoidut 

virkkeet on analysoitu syntaktisesti, jotta semanttiseen merkitykseen on päästy 

paremmin käsiksi. Analyysissa on otettu huomioon myös koko mielipiteen 

tekstikonteksti sekä laajemmat yhteiskunnalliset ja historialliset kontekstit.  

 

 

4 Metodit ja teoriat 
 
 

Tutkielman metodina hyödynnetään tekstianalyysia. Syntaktinen analyysi toi-

mii taustametodina, jonka avulla lauseen semanttisen rakenteen analyysi on 

tarkentunut. Työn teoreettinen tausta perustuu diskurssianalyysiin, mutta tar-

kemmin aineistoa käsitellään semanttisten roolien näkökulmasta. Moniääni-

syyden käsite on olennainen työn aineiston kannalta, joten sitä tarkastellaan 

teorian viimeisessä alaluvussa. 

 

 

4.1 Diskurssianalyysi 

 

Ytimekkäästi määriteltynä diskurssianalyysi on kielenkäytön ja muiden merki-

tyksiä välittävien asioiden tutkimista. Diskurssianalyysissa keskitytään siihen, 

miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Jo-
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kinen, Juhila & Suoninen 2016: 232–233.) Tällöin kielenkäyttö nähdään sekä 

kielellisenä että sosiaalisena toimintana (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13). 

Toimijoiden kielellisen valinnat ovat diskurssianalyysin keskiössä, sillä samoja 

asioita voi ilmaista monilla eri tavoilla. Valittuun kielelliseen ilmaisuun liittyy 

aina historiallista tai sosiaalista kontekstia, jota kirjoittaja ei välttämättä tiedos-

ta. Olennaista on se, miten asioita kuvataan ja selitetään erilaisissa tilanteissa. 

Kieltä käyttäessään ihminen on aina osallisena uusintamassa tai muuttamassa 

sitä kulttuurista kielen kontekstia, joilla asioista tehdään ymmärrettäviä. (Joki-

nen, Juhila & Suoninen 2016: 232–233; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–12.)  

 

Kielenkäytön sosiaalista todellisuutta rakentava luonne liittyy ajatukseen, että 

kielenkäyttö ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan myös merkityksellistää sitä. 

Kielen käytännöt järjestävät, rakentavat, uusintavat ja muuntavat kielellistä so-

siaalista todellisuutta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 26.) Tähän liittyvät 

oleellisena osana myös tutkielmassa tarkasteltavat semanttiset roolit, sillä mie-

lipidekirjoittajan valitsemat tavat kuvata naisia ovat osa hänen sosiaalista kon-

tekstiaan. Kirjoittaja kuvaa naisia omasta näkökulmastaan käsin ja roolittaa 

kohteitaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tällä tavalla kirjoittaja myös vai-

kuttaa kielellisillä valinnoillaan mielikuvaan, joka lukijalle naisista syntyy. Kir-

joittaessaan kirjoittaja toisin sanoin konstruoi3 eli merkityksellistää kirjoituk-

sen kohteensa. Luonnollisina ja hyväksyttävinä pidetyt asiat ilmenevät piilevi-

nä oletuksina, joita teksteihin sisällytetään, ja neutraaleinakin pidetyt ilmauk-

set saattavat sisältää vahvoja arvottavia näkökulmia. Ihmiset eivät itse keksi 

näitä merkityksiä, vaan ne rakentuvat ja uusiutuvat sosiaalisissa käytännöissä 

jatkuvasti. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 29.) Kieli järjestelmänä toki sää-

telee sitä, mitä voidaan sanoa, mutta kielen variaatioilla voidaan tuottaa hyvin 

erilaisia kielellisiä ratkaisuja (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 14). Diskurssiana-

lyysissä olennaista onkin näiden maailmankuvaa luovien konstruktioiden, sekä 

                                            
3 Myös käsitettä konstituointi käytetään toisinaan samassa merkityksessä. 
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niiden vakiintumisen ja vaihtelun huomioiminen ja eritteleminen (Fairclough 

1992: 41; Potter & Wetherell 1987: 81).  

 

Diskurssianalyysin viitekehys rakentuu viidestä teoreettisesta lähtöoletuksesta, 

joita ovat oletus kielenkäytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta, 

oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien 

olemassaolosta, oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta, 

oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin sekä oletus kielen-

käytön seurauksia tuottavasta luonteesta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 

25–26.) Olennaisimpia näistä tutkielman kannalta ovat oletus kielenkäytön so-

siaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta, oletus merkityksellisen toimin-

nan kontekstisidonnaisuudesta sekä oletus kielenkäytön seurauksia tuottavasta 

luonteesta.  

 

Merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuus liittyy erilaisten diskurssien 

tuottamiseen, uusintamiseen ja muuntamiseen erilaisissa sosiaalisissa käytän-

teissä. Kontekstin moniulotteisuus on diskursiivisen näkökulman ominaisuus, 

joka laajentaa aineiston analyysia. Diskurssianalyysi eroaakin selkeästi muun 

muassa "sellaisesta lingvistiikasta, jossa pyritään kartoittamaan abstraktia, käyt-

töyhteyksistään irrotettua kielijärjestelmää". Diskurssianalyysissa huomio 

kiinnittyy nimenomaan tulkittavan asian merkityssisältöihin. (Jokinen, Juhila 

& Suoninen 2016: 36, 38.)  

 

Kielenkäytön seurauksia tuottava näkökulma näkee tekstin myös merkityspai-

notteisena. Kielenkäyttö ei ole pelkkää asioiden kuvaamista, vaan kielellä aina 

myös tehdään jotain. Kielenkäytöllä väitetään jotakin todellisuuden luonteesta, 

mutta samalla myös rakennetaan todellisuutta4. Tästä näkökulmasta käsin dis-

                                            
4!Käsitys kielenkäytöstä olennaisina tekoina eikä pelkkänä asioiden kuvaamise-
na, on omaksuttu diskurssianalyysiin erityisesti puheaktiteoriasta (Austin 
1962). 
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kurssianalyysi nähdään huomion kohdistamisena siihen, mitä kirjoittaja millä-

kin ilmaisullaan tekee ja tuottaa. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 47.) 

 

Diskursiiviseen kielenkäyttöön liittyy oleellisena osana representaation käsite, 

jolla tarkoitetaan sitä, miten maailma esitetään ja kuvataan kielen avulla. Rep-

resentaation avulla kielen merkityksenannon sosiaaliset, sopimuksenvaraiset ja 

vaikutusvaltaiset osaset tulevat selkeämmin esille. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 56.) Tutkielman aineistossa representaatioon liittyykin oletus siitä, että 

mielipidekirjoittajat käyttävät valtaa kuvatessaan naisia tietyissä semanttisissa 

rooleissa.  

 

Diskurssianalyysiin liittyessään vallan käsitettä tarkastellaan produktiivisena 

ilmiönä, joka kietoutuu sosiaalisiin käytäntöihin. Valtasuhteiden rakentumi-

nen erilaisin kielellisin keinoin sosiaalisten käytäntöjen ympärille on tärkeim-

pänä näkökulmana. Kielenkäytön tasolla diskurssien ideologisia seurauksia 

voivat olla esimerkiksi alistussuhteiden ylläpitäminen, vaikka näiden suhteiden 

havaitseminen ei aina välttämättä olekaan yksinkertaista (Potter & Wetherell 

1987: 187).  Faircloughin (1992: 12, 36) mukaan erilaiset määriteltävät totuudet 

ja niistä muodostuvat subjektipositiot eri toimijoille määrittävät vallan käsitettä 

diskurssianalyysin näkökulmasta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 75.) 

Ranskalainen filosofi Michel Foucault toi diskurssintutkimukseen erityisesti 

ajatukset diskurssien, vallan ja subjektien yhteenkietoutumisesta. Foucault 

nosti esiin kielen järjestäytyneen variaation ja vaikutukset sosiaaliseen todelli-

suuteen (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 25–26). Tässä tutkielmassa ei paneudu-

ta enempää Michel Foucault'n5 luomaan vallan käsitteeseen, mutta sen avulla 

pyritään huomioimaan erilaiset kirjoittajien luomat valtasuhteet representaati-

oiden kautta. Vallan käsite on analyysissa läsnä, sillä se on oleellinen osa se-

manttisten roolien rakentumista. Diskurssianalyysissa pyritään nostamaan 

                                            
5 Foucault'n vallan käsityksestä käytetään sekä produktiivisen vallan että mik-
rovallan käsitteitä (Foucault 1980a: 59–60, 89–90; 1980b: 34–35; 1981: 94; ks. 
myös Jokinen & Juhila 1991: 33–34). 
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esiin yhteiskunnalliset rakenteet, instituutioiden valta sekä erilaisten toimijoi-

den ja valtasuhteiden tutkiminen. Näin ollen diskurssianalyysi tutkielman 

taustateoriana voi tuottaa yhteiskuntaa laajemminkin koskevia eettisiä, moraa-

lisia ja poliittisia päätelmiä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 48–50; Pieti-

käinen & Mäntynen 2009: 17, 21; Fiske 1992: 143; Parker 1992: 118.)  

 

 
 
4.2 Roolisemantiikka 

 

Yksi semantiikan perustehtävistä on laajempien tekstikokonaisuuksien merki-

tyksen selvittäminen (Hakulinen & Karlsson 1979). Semanttiset roolit6 ovat ka-

tegorioita, joiden avulla lauseiden semanttisia samankaltaisuuksia voi luokitel-

la. Tämän vuoksi semanttisilla rooleilla on myös kielelliselle kategorialle tyy-

pillisiä ominaisuuksia, jolloin ne muodostavat hierarkioita ja niiden rajat ovat 

sumeat. (Leino 2001: 22.)  Ison suomen kieliopin (2004 § 446) (myöhemmin myös 

ISK) mukaan semanttiset roolit ovat yleistyksiä verbi- ja verbiryhmäkohtaisista 

rooleista. Semanttisten roolien roolivalikoima ei ole kovinkaan vakiintunut ja 

niiden määrä vaihtelee suuresti lähteestä riippuen (ISK § 446; Leino 2001: 22).  

 

William Frawleyn (1992: 197, 201) mukaan semanttiset roolit yhdistävät yhtei-

söt tapahtumiin. Hän jaottelee semanttiset roolit kahteentoista kategoriaan, 

joita ovat agentiivi, vaikuttaja, patientti, instrumentti, aiheuttaja, päämäärä, 

hyötyjä, kokija, teema, lokatiivi, syy ja merkitys. Hän jakaa roolit vielä myös 

osallistujiin ja ei-osallistujiin. Hakulisen ja Karlssonin (1979: 102) jaottelussa 

semanttisia rooleja on  kymmenen: agentiivi, kokija, hyötyjä, kohde, lokatiivi, 

possessiivi, instrumentti, aiheuttaja, lähde ja neutraali. Laitinen puolestaan ja-

ottelee semanttisia rooleja seitsemän kappaletta, joita ovat agentiivi (myöhem-

min agentti), kokija, omistaja, hyötyjä, kohde, väline ja neutraali. Frawleyn te-

                                            
6 Semanttisista rooleista käytetään toisinaan myös nimitystä temaattiset roolit 
(Frawley 1992: 197; ISK § 446).!
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kemä jako on pääosiltaan melko samanlainen Hakulisen ja Karlssonin (1979) 

sekä Laitisen (1988) jaottelun kanssa, vaikka Frawley hahmottaakin useampia 

rooleja. Hajontaa eri lähteiden välillä kuitenkin on jonkin verran. Foley ja van 

Valin (1984) ovatkin semanttisten roolien sumearajaisuuden vuoksi luoneet 

tarkkarajaisia skemaattisia makrorooleja, kuten toimija (actor) ja taipuja (under-

goer).  

 

Ihmisiä kuvattaessa semanttisista rooleista tulevat tyypillisesti kyseeseen agen-

tin eli aktiivisen tekijän tai toimijan rooli, sekä passiivisemmat kokijan ja hyö-

tyjän roolit (Laitinen 1988: 160–161). Agentti on elollinen, aloitteellinen yksilö, 

joka on teon tai toiminnan aikaansaaja. (Hakulinen & Karlsson 1979: 102; Lai-

tinen 1988: 161; Frawley 1992: 203, 207.) Agentti on usein ihminen, jonka te-

kemiseen liittyy tahtoa, tarkoituksellisuutta ja vastuullisuutta. Agentit ovat se-

manttisesti itsenäisiä (Keenan 1984), ja ne kontrolloivat tekoja. Ne myös luovat 

vaikutukset itse (DeLancey 1984: 193) ja tekevät teot suhteellisen itsenäisesti. 

Kun lauseessa on läsnä semanttinen agentti, lauseen predikaatilla on yhteys 

tähän agenttiin, sillä agentilla on itsenäinen status teon tekijänä. Agentti on 

aina teostaan vastuullinen ja on valinnut toimintansa tietoisesti sekä kontrolloi 

sitä, jolloin se on ainoa semanttinen rooli, johon liittyy oman toiminnan kont-

rollointi (Laitinen 1988: 161). Agentin lisäksi toiseksi aktiiviseksi ihmistarkoit-

teiseksi tekijäksi tutkielmassa nousee aiheuttajan rooli, joka on semanttisesti 

tekemisen aiheuttaja tai teettäjä (Hakulinen & Karlsson 1979: 102).   

 

Semanttisesti katsottuna agentti on subjektin tyypillisin rooli (ISK § 908, § 

912). Subjekti on yksi lauseen ydinjäsen, joka täydentää lauseen verbiä. Sub-

jekti onkin verbin ensisijainen täydennys, jolloin verbit kongruoivat subjektin 

persoonan ja luvun mukaan. Subjektin yleisin sija on nominatiivi, mutta muita 

kieliopillisia sijoja ovat myös partitiivi ja genetiivi. (ISK § 866, § 908, § 1222; 

Ikola 1986: 138–141; Hakulinen 1983; Leino 1982.)  
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Me olemme huonosti hoitaneet sitä leiviskää, jonka naisasian esitaisteli-

jat meille jättivät. (Pohjala 17/1930) 

 

[– –] hän lyö laimin monen tärkeän tehtävän suorittamisen [– –].  

(Wammaskoski 5/1919) 

 

Passiiviseksi ihmistarkoitteiseksi semanttiseksi rooliksi määriteltävä kokija ku-

vataan elolliseksi tekemiseen osallistujaksi, joka ei vaikuta varsinaiseen toimin-

taan. Tapahtuva toiminta vaikuttaa ainoastaan kokijan tietoisuuteen (Hakuli-

nen & Karlsson 1979: 102.) Toinen passiivinen rooli, hyötyjä, on terminsä mu-

kaisesti elollinen olio, joka hyötyy tapahtumista jollakin tavalla (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 102). Hyötyjät saavat toiminnan tai ominaisuuden toisten toi-

mien kautta (Frawley 1992: 215, 217).  

 

Agentin roolivastakohtana pidetään usein syntaktisesti objektina toimivaa 

kohdetta (myös patientti (Frawley 1992)), joka ei yleensä pysty vaikuttamaan 

osallisuuteensa (Laitinen 1988: 161; ISK § 908). Tutkielman analyysissa tulee 

kuitenkin ilmi, että semanttinen kohde tulee muutamissa tapauksissa kysee-

seen myös ihmisiä kuvattaessa. Kohde on tekemisen tulos, kohde tai tekemi-

sen ”sisällönobjekti”, joka käy läpi jotakin tai johon vaikutetaan jollakin tavalla 

(Hakulinen & Karlsson 1979: 102; Frawley 1992: 210). Listan ensimmäinen 

määritelmä, tekemisen tulos, on irrelevantti tutkielman analyysin kannalta ja 

koskee tyypillisimmin syntaktista objektia. Kuitenkin mielipidekirjoituksen 

kohteena tai sisällönobjektina aineiston subjektit toisinaan esiintyvät.  

 

Tutkielman aineiston kannalta olennaisia rooleja ovat yllämainitut semanttiset 

roolit: agentti, aiheuttaja, kokija, kohde sekä hyötyjä. Nämä roolit ovat pääosil-

taan ihmistarkoitteisia ja kuvaavat naisia toisaalta aktiivisina toimijoina (agentti 

ja aiheuttaja) sekä passiivisina sivustaseuraajina (kokija, kohde ja hyötyjä).  
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Agentti: [– –] naisten valitsijaenemmistö ei ole pitänyt parempaa huolta  
                naisten valitsemisesta eduskuntaan [– –]. 
             (3/1945 Karpio) 

 

Agentin roolissa naisten valitsijaenemmistö on toiminut huolimattomasti, jonka 

vuoksi naisia ei ole valittu riittävästi eduskuntaan. Aktiivisina valitsijoina hei-

dän olisi kirjoittajan mukaan pitänyt toimia naisten hyväksi tehokkaammin. 

 

Aiheuttaja: [– –] naiset kantavat tästä kehityksen pysähtymisestä, niin,  
                     taantumisesta ensi kädessä vastuun.  
                  (3/1945 Karpio) 
 

Aiheuttajan rooli muodostuu kirjoittajan väittäessä kehityksen pysähtymisen 

johtuvan naisista itsestään. Asemansa edistäminen on ollut naisten vastuulla, 

mutta kirjoittajan mukaan he eivät ole toimineet asian edellyttämällä tavalla. 

 

Kokija: [– –] he [naiset] uskovat olevansa jotakin vasta miehen kautta. 
              (10/1939 Hannula) 

 

Kokijanaiset ovat usein riippuvaisia miehistä, jolloin he eivät kirjoittajan mu-

kaan tee itseään koskevia päätöksiä itse. Uskovat kuitenkin viittaa siihen, että 

naiset ajattelevat jotain, jolloin semanttiseksi rooliksi tulee tietoisuuteen vai-

kuttava kokija.   

 

Kohde: Naiset ovat yleensä taipuvaisia [– –]. 
             (8/1909 Naisvalitsija) 

 

Nimimerkki Naisvalitsija kertoo yleistyksen siitä, minkälaisia naiset yleensä 

ovat. Tällöin hän ylentää itsensä näiden naisten ulkopuolella ja kirjoittaa heis-

tä kuin he eivät olisi lukijakontekstissa läsnä. Ilmauksellaan kirjoittaja toden-

näköisesti viittaakin Naisten ääni -lehden lukijakunnan ulkopuolelle.  
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Hyötyjä: Tämän työn tuloksia me nyt saamme nauttia [– –]. 
              (17/1930 Pohjala) 

. 

Hyötyjänaisten kontekstit ovat siitä poikkeuksellisia, että niiden virkekonteks-

tissa esiintyy epätoivottu nainen myös suorasanaisesti, mutta itse hyötyjä esite-

tään usein onnekkaana, nimenomaan hyötyjänä. Tässä esimerkissä kirjoittaja 

on kuvannut aiempien naissukupolvien töiden tulosta, josta naiset nyt saivat 

nauttia. Virkkeen jatkossa kirjoittaja kuitenkin huomauttaa naisten laiminlyö-

neen velvollisuutensa ja aiheuttaneen häpeää edeltäville sukupolville.  

 

Aineiston analyysi tulee paremmin selville analyysiluvussa, jossa on läsnä laa-

jempi aineiston konteksti. Rooleja on mahdoton analysoida yksittäisten lausei-

den perusteella, joten ylläesitetyt mallit on analysoitu analyysiluvussa aineis-

tonsa kontekstissa tarkemmin. Semantiikkaa kuvatessa onkin otettava huomi-

oon sanojen sanakirjamääritelmien lisäksi kielen kulttuuriset, sosiaaliset, ajal-

liset ja sukupuoliset kontekstit (Laitinen 1988: 117). Erilaiset roolit paljastavat 

erilaisia maailmankuvia (mp. 167) ja semanttiset roolit kuvaavat merkitysten li-

säksi puhujan tai laajemminkin vallitsevien arvioiden, arvostusten ja mielipi-

teiden kenttää (mp. 171). Kielessä on monitasoisia keinoja ilmaista moraalin ja 

arvojen tuottamia merkityksiä (mp. 182).  

 

Semanttisten roolien kuvaamisen yhtenä lähtökohtana on ollut se, että ne saa-

vat jollakin tavalla myös kieliopillisia eli syntaktisia hahmoja, jopa hyvin joh-

donmukaisestikin. Semanttisten roolien kieliopillistuminen näkyy siten, että 

esimerkiksi agentin rooli toimii usein lauseenjäsenasemassa subjektin merki-

tyksen kuvaajana ja kohde toimii objektina. Toisaalta on myös huomionarvois-

ta, että subjektin asema on mahdollinen lähes kaikille semanttisille rooleille. 

(Laitinen 1988: 161.)  

 

Vaikka lauseen syntaktinen ja semanttinen rakenne eivät täysin vastaa toisiaan, 

voidaan niiden välille tehdä korrelaatio (Leino 2001: 27). Koska merkityksiin 
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päästään käsiksi muotojen kautta, on asiaa aina lähestyttävä syntaksin näkö-

kulmasta, jolloin olennaiseksi muodostuvat verbin ympärille rakentuvat syn-

taktiset konstruktiot eli lausetyypit. Lausetyyppien käsite ei ole aukoton ja nii-

den erottelu riippuu aina valitusta abstraktiotasosta, minkä vuoksi lausetyyppi-

en analyysi ei tule tässä tutkielmassa tarkemmin kyseeseen. Yksi analyysin 

pohjatöistä on kuitenkin ollut syntaktisen rakenteen hahmottaminen. Jokai-

nen analysoitu virke on ennen semanttisen roolin määrittelyä pilkottu syntak-

tisiin osiin seuraavasti:  

 

                subj.   adv.li       pred.                                  subj.                          pred.        
             Naiset usein unhottavat, että [omien oikeuksien valvominen] on 
                     pred.vi 

[siveellinen velvollisuus].  
 

                 subj.                   pred.                      obj. 
            [Nämä naiset] [ovat ummistaneet] silmänsä, 

 
          subj. pred.          adv.li                     pred.             adv.li             pred.           
             he  ovat ajattelemattomasti uskoneet ja tahdottomasti taipuneet.  

 
 

Vaikka joidenkin semanttisten roolien vastaavuus lauseenjäsenten kanssa on 

melko systemaattista ja vaikuttaa suomessa esimerkiksi predikaatin per-

soonataivutukseen ja aktanttien7 sijavalintaan, semanttiset roolit eivät kuiten-

kaan ole tarkkarajainen ryhmä (Laitinen 1988: 163; Comrie 1981: 53). Sen si-

jaan semanttiset roolit olisi hyvä nähdä jatkumona, jonka eri kohtia roolit 

edustavat, myös hyvin limittäisesti ja päällekkäisestikin, lausekontekstin tul-

kinnasta riippuen. Mitä enemmän lausekonteksti jättää tulkinnanvaraa, sitä 

laajemmalle skaalalle semanttisten roolien siivet ulottuvat. Aineistossani var-

sinkin agentin ja aiheuttajan roolit limittyvät vahvasti ja usein ainoastaan ver-

bin valinta ratkaisee syntyvän semanttisen tulkinnan.  

 

                                            
7 Termi aktantti on dependenssikieliopista lainattu käsite, jolla tarkoitetaan 
täydennystä eli sanan valenssin tai kieliopillisen konstruktion edellyttämää laa-
jennusta (ISK § 439). 
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4.3 Moniäänisyys 

 

Kirjoittajan omat asenteet, julkaisulehden diskurssi ja ympäröivä maailma vä-

littyvät aineiston teksteistä monin eri tavoin. Kirjoittajan valinnat nostaa teks-

tiinsä pidettyjä puheita ja kuultuja asioita ovat selkein esimerkki moniäänisyy-

destä, mutta moniäänisyyttä esiintyy myös tekstiin upotettuna. Kalliokoski 

(2005: 9; myös Salminen 2000: 16; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 123) määrit-

telee moniäänisyyden jonkin toisen kontekstin tai äänen aktivoitumiseksi teks-

tissä. Kielenkäyttö on intertekstuaalista, jolloin kielen ilmaukset toistuvat eri 

ympäristöissä ja saavat aina uuden tulkinnan (Kalliokoski: 2005: 9). Tutkiel-

massa olennaisen kieliopillisen rakenteen abstraktin merkityksen analysoimi-

sessa tekstin esiintymiskonteksti on tärkeä (Nordlund 2005: 357). 

 

Tekstien äänisyys voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan näkökulman mukaan: 

1) Tekstissä voi näkyä vain kirjoittajan oma ääni, 2) tekstissä voi näkyä myös 

jonkun toisen ääni tai 3) tekstissä voi esiintyä ns. kollektiivista ääntä, joka hei-

jastuu tekstin taustalla olevasta yhteisöstä ja kulttuurista. Tämä kollektiivinen 

ääni voi myös heijastua tekstiin rivienvälisenä tulkintana, kun käsiteltäviä asi-

oita voidaan pitää kulttuurisesti tai yhteisöllisesti itsestäänselvinä. (Virtanen 

2015: 46, 48; Fairclough 1992: 118–122.) 

 

Ajatus tekstien moniäänisyydestä risteää monin paikoin intertekstuaalisuuden 

ja interdiskursiivisuuden käsitteiden kanssa, sillä näissä kaikissa oleellista on 

havaita tekstin yhteyksiä aiempiin teksteihin tai muihin konventioihin. Kriste-

van (1993 [1967]: 23) termi intertekstuaalisuus kuvaa dialogisen kielikäsityksen 

perusominaisuuteen liittyvää ajatusta aiempien ja tulevien tekstien jatkuvasta 

suhteesta. Fairclough (1992: 85) on jakanut Kristevan intertekstuaalisuuden 

teorian kahtia puhuessaan perustavasta intertekstuaalisuudesta (constitutive in-

tertextuality, myös interdiskursiivisuus), jolla hän tarkoittaa tekstien ylläpitämiä 

yhteisöllis-kulttuurisia konventioita ja näkyvästä intertekstuaalisuudesta (mani-
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fest intertextuality), jossa hyödynnetään eksplisiittistä lainaamista aiemmista 

teksteistä. (Ks. myös Solin 2006: 73; Bhatia 2012.) Diskurssin käsitettä avattiin 

työn kannalta jo aiemmin luvussa 4.1. 

 

Moniäänisyyden käsitteen esille nostaminen tutkielmassa heijastaa kuitenkin 

moniäänisyyteen liitettävää äänen käsitettä, jonka avulla tekstin kirjoittajan 

näkökulma on helpommin huomioitavissa ja tarkasteltavissa suhteessa kirjoi-

tettuun. Kirjoittajan yksilöity ääni heijastuu tekstistä aina jollakin tavalla, mut-

ta kirjoittajan on myös mahdollista vaikuttaa tähän omilla valinnoillaan (Virta-

nen 2015: 43–44.) Esimerkiksi yksipersoonaisten kehysilmauksien avulla kir-

joittaja pystyy esittämään yksilöidyn mielipiteensä (ks. Pälli 2003: 63–66; 73–76; 

White 2008: 152): 

 

Mutta syvemmin ajatellessani en kuitenkaan usko, että [– –]  
(5/1919 Wammaskoski) 

 
Luullakseni paremmin. (9/1908 Hagman) 

 
[– –] olisi mielestäni onnellisempaa, jos [– –] (10/1939 Karpio) 

 

Yksilöllisen mielipiteen ilmaisemisen lisäksi kirjoittaja pystyy osoittamaan 

tekstissä kuuluvansa johonkin sosiaaliseen ryhmään ja edustavansa tämän 

ryhmän mielipidettä kirjoituksessaan (Pälli 2003: 81–83). Tällaisessa tapaukses-

sa tekstin vertailukohdaksi heijastuvat ryhmät, joiden ajattelutapa poikkeaa 

kirjoittajan omasta ryhmästä (Virtanen 2015: 44). Olennainen ja oletettu ryhmä 

tutkimusaineistossani on abstrakti naisryhmä, jonka jäseniä kaikki Suomen 

äänioikeutetut naiset ovat. Tätä ryhmää kirjoittajat ylläpitävät käyttäessään 

monikon 1. persoonan muotoa: 

 

Emme suinkaan siksi ole vuosikymmenien mittaan naisten vapautusta 
ajaneet [– –] (17/1930 Hagman) 
 
Ne [vaalit] velvoittavat myös meitä naisia. (13–14/1939 Lyytinen) 
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Martinin ja Whiten (2005: 92–97, 113, 135) mukaan tekstissä syntyy vaikutelma 

oletetusta lukijasta, jonka näkemykset voidaan ottaa huomioon, ja niille voi-

daan antaa tekstissä tilaa tai tuota tilaa voidaan kaventaa. Heillä on käytössään 

myös käsite osallistuminen, jonka avulla voidaan tarkastella kirjoittajan omaa 

asemoitumista tekstissä, lukijan oletettua reagointia tähän ratkaisuun sekä sitä, 

miten tämä asemointi näkyy tekstin edetessä (mp. 2005: 92–95). 

 

Moniäänisyyteen liittyvä ja tutkielman kannalta olennainen käsite on myös kir-

joittajan ja lukijan vuorovaikutukseen liittyvä asennoituminen, jota kutsutaan 

myös evaluoivaksi kielenkäytöksi (Juvonen 2014: 25; G. Thompson & Hunston 

1999: 5–6, 20–22). Evaluoinnilla sanallistetaan kirjoittajan asennoitumista, nä-

kökulmaa sekä tunnereaktiota kirjoituksen aihetta kohtaan, mutta myös luo-

daan ja ylläpidetään suhdetta tekstin lukijaan (G. Thompson & Hunston 1999: 

6–13). Evaluoivista tekstin piirteistä olen nostanut esiin muun muassa evaluoi-

via adjektiiveja ja adverbejä, metaforia sekä evaluoivaa nimeämistä. Evaluoivat 

piirteet ovat tutkimusaineistoni näkyvin ja yleisimmin esiintyvä moniäänisyyttä 

rakentava tekstin piirre. 

 

Emme suinkaan siksi ole vuosikymmenien mittaan naisten vapautusta 

ajaneet ja sen puolesta katkeran taistelun taistelleet, että naiset kevyt-

mielisesti saavutuksemme mereen heittäisivät ja yhtä huolimattomina oi-

keuksistaan kuin kunniastaan uudestaan jättäytyisivät orjan ja loisen 

luokkaan. (17/1930 Hagman) 

 

Monikon 1. persoonan ja evaluoivien tekstin piirteiden lisäksi moniäänisyydes-

tä nostetaan esiin myös modaaliverbejä sekä lauseen aloittavia jos–konjunktiota 

sisältävät aineistot. 

 

Meitä ei kannusta vaikutusvallan saavuttaminen, vaan ihmisrakkauden 

toteuttaminen, minkä pitäisi olla jokaiselle naiselle tärkeimpänä tavoit-

teena. (13–14/1939 Lyytinen) 
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On mielestäni maailman luonnollisin asia, että me naiset eduskuntavaa-

leissa äänestämme naisehdokkaita. Jos emme sitä tee, mitä me sitten ää-

nioikeudella teemme?  (17/1930 E. G.) 

 

Moniäänisyyden käsite on tutkielmassa läsnäolevana taustateoriana, jota käyte-

tään apuna analyysin jäsentämisessä ja mielipidekirjoittajien vallankäytön ko-

rostamisena. Erilaiset tekstin moniääniset piirteet eritellään yksitellen omissa 

alaluvuissaan aktiivisten ja passiivisten naisten luvuissa.  

 

 
5 Aktiiviset ja passiiviset naiset 

 

Semanttisten roolien avulla kirjoittaja konstruoi naiset joko aktiivisiksi tai pas-

siivisiksi naisiksi. Tätä kautta kirjoittaja pyrkii korostamaan lukijalle haluamas-

taan näkökulmasta, vääriä naisia halveksuen ja alentaen, että äänestämättö-

myydestä tai miehien äänestämisestä seuraa naisille vain taantumusta.  

 

Subjektin vakiintunut semanttinen rooli on agentti (ISK § 908, § 912). Subjek-

tin asema on kuitenkin mahdollinen lähes kaikille semanttisille rooleille (Lai-

tinen 1988: 161), ja tutkielman aineistosta nouseekin subjektin rooleiksi agen-

tin lisäksi aiheuttaja, kokija, kohde ja hyötyjä. Roolit jaotellaan aktiivisen ja 

passiivisen naisen alaluvuiksi. Ensimmäisen ryhmän aktiivisista naisista muo-

dostavat semanttisten roolien agentti ja aiheuttaja. Agentti ja aiheuttaja toimi-

vat hyvin samanlaisissa tehtävissä, ja raja agentin ja aiheuttajan välillä on mel-

ko häilyvä. Usein vain predikaatin vivahde-ero voi erottaa ne toisistaan. Toi-

nen analyysiluku kuvaa passiivisten naisten toimintaa. Tähän lukuun sisältyy 

kokijan, kohteen ja hyötyjän roolit, edellä mainitussa järjestyksessä. Molemmat 

analyysiluvut 5.1 ja 5.2 jakautuvat neljään alalukuun, joissa tarkastellaan erilai-

sia moniäänisyyttä rakentavia kielenpiirteitä. Taulukossa 1 on eritelty semant-

tisten roolien lukumääräinen jakautuminen aktiivisten ja passiivisten naisten 

välille: 
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SEMANTTISTEN ROOLIEN JAKAUTUMINEN 

 Lukumäärä /158 Prosenttiosuus /100% 

Aktiiviset naiset 125 79 

Agentit 112 70,8 

Aiheuttajat 13 8,2 

Passiiviset naiset 33 21 

Kokijat 26 16,5 

Kohteet 5 3,2 

Hyötyjät 2 1,3 

Taulukko 1 

 

Analyysissa esiintyy vain sellaisia esimerkkikatkelmia, joissa jollakin tavalla 

epätoivottu nainen toimii syntaktisesti subjektina. Kaikkia esimerkeissä esiin-

tyviä subjekteja ei ole analysoitu, vaan ainoastaan ne, joissa nainen toimii kir-

joittajan kuvauksen mukaan jollakin tavalla väärin. Esimerkkeinä toimivista ai-

neistokatkelmissa on lihavoitu analysoidut epätoivotut subjektit. 

 

Useissa esimerkeissä ja jopa saman virkkeen sisällä voi esiintyä useita semant-

tisia rooleja, mutta kaikki roolit analysoidaan keskittyen yhteen rooliin kerral-

laan. Myös moniäänisyyttä havainnollistavien alalukujen kohdalla huomion 

keskiöön nousee vain yksi tarkasteltu piirre kerrallaan, vaikka aineistokatkel-

missa on usein paljon eri piirteitä läsnä. Moniäänisyyttä kuvaavissa alaluvuissa 

tarkastelun kohteena olevat piirteet on alleviivattu. Moniäänisyyden alaluvuis-

sa ei ole semanttisten roolien analyysia.  

 

Moniäänisyyden havainnollistamiseksi alaluvut jaotellaan evaluoiviin teksti-

piirteisiin, modaaliverbeihin, lauseenalkuiseen jos–konjunktioon sekä moni-

kon 1. persoonaan. Moniäänisyyttä rakentavien kielenpiirteiden avulla kirjoit-

taja pyrkii ohjaamaan lukijoita huomaamaan tekstistä tulkinnat, joiden kautta 

lukija ymmärtää oikean tavan toimia. Alalukujen esimerkkimäärä vaihtelee 
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suuresti varsinkin aktiivisten ja passiivisten naisten lukujen välillä, sillä aktii-

visten naisten aineisto on paljon suurempi.  

 

 

5.1 Aktiiviset naiset 

 

Kuten jo pääluvussa mainitsin, suurin osa aineiston syntaktisista subjekteista 

toimii subjektille tyypilliseen tapaan semanttisesti agenttina. Agentteja on yh-

teensä 112 kappaletta, kun subjekteja kokonaisuudessaan on 158 kappaletta. 

Tämä tekee agenttien määräksi 70,8 prosenttia kaikista epätoivottujen naisten 

subjekteista.  

 

Analyysissa nämä aktiivisten toimijoiden kuvaukset osoittavat kirjoittajien olet-

tavan, että naiset toimivat tietoisesti ja aktiivisesti epätoivotulla tavalla. Joko 

naiset eivät äänestä ollenkaan ja tekevät tämän päätöksen täysin tietoisesti, tai 

he äänestävät miehiä. Molemmat nämä ryhmät ovat epätoivottuja mielipidekir-

joittajien mukaan, ja näin ollen kirjoittajat yrittävät teksteillään käännyttää lu-

kijoita osaksi omaa, oikein toimivien joukkoaan.  

 

Luvussa käsitellään ensin agentin semanttisia rooleja ja sitten aiheuttajan se-

manttisia rooleja. Tämän jälkeen neljässä alaluvussa analysoidaan yksitellen 

erilaisia moniäänisiä kielenpiirteitä. Sekä semanttisten roolien että moniääni-

syyttä rakentavien piirteiden yhteydessä aineistoesimerkit ovat usean rivin mit-

taisia, sillä aineiston pilkkominen lausetason osiin ei olisi ollut mielekästä. Eri-

laiset roolit ja moniäänisyyden piirteet sekoittuvat aineistossa jatkuvasti, mutta 

analyysissa keskitytään kuitenkin aina yhteen kielen piirteeseen kerrallaan.  

 

Analyysi alkaa esimerkillä, josta löytyy paljon erilaisia moniäänisiä ja näkö-

kulmaansa vaihtavia aineksia, jotta lukijalle selviää aineistoni luonne. Esimer-

kissä 1 esiintyy semanttisista rooleista vain agentin rooli, mutta myöhemmissä 

aineistoesimerkeissä eri roolit risteävät lyhyidenkin aineistokatkelmien sisällä. 
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Alleviivauksilla osoitetaan kaikki tästä esimerkistä löytyvät modaaliverbit, eva-

luoivat piirteet, monikon 1. persoonan sekä jos–alkuiset virkkeet. Kuten aiem-

min mainitsin, analyysiin huomioidut subjektit on lihavoitu. 

 

1. Eikö tässä kaikessa ole aihetta kyllin, että naisten [AGENTTI]  tulisi pi-

tää silmät auki vaaleissa ja ehdokaslistoja tehdessä. Mutta miten on? 

Ovatko perustuslailliset suomalaiset naiset niin tehneet? Siltä ei näytä 

listoja tarkastaessa. Ovatko muihin puolueisiin lukeutuvat naiset? Luul-

lakseni paremmin. Mukaan siis listoja perustamaan ja naisehdokkaat 

hyville sijoille. Suurilla vaatimuksilla eivät naiset esiinny, kun he, ollen 

suurempilukuisina kuin toinen puoli valitsijoista, vaativat yhtä omaa 

edustajaa kymmentä miestä kohti. Luulisi että he [AGENTTI] vaaleissa 

poikkeuksetta vetävät viivansa sille listalle, jossa naisehdokkaan nimi on 

ensimäisellä sijalla. Niin on meidän [AGENTTI] ehdottomasti tehtävä, 

jos tahdomme [AGENTTI] meille luonnollisen edustajan valituksi. Sii-

nä on ainoa keino, millä voimme pitää puoliamme saadaksemme edus-

kunnassa kuulumaan sen äänen, joka puhuu kansastamme sisälliseen 

elämään ryhtyvien uudistusten kieltä. Olkaamme uskollisia sisimmälle 

minuudellemme totellen äitiytemme ääntä. Se ääni ilmoittaa oikean 

kutsumuksemme yhteiskuntatyössä, valtiollisessa toiminnassa. Se huu-

taa tätä kutsumustamme alati korviimme, vaatien meitä seuraamaan sitä. 

Mikä se on? Sen olemme juurikään sanoneet: kansan sisällinen voimis-

tuttaminen, oikeuden ja rakkauden saattaminen toteutumaan laeissa ja 

laitoksissa. Jos ei naiset [AGENTTI] tähän pyri, naisten kautta, niin ei-

vät he [AGENTTI] mitään uutta muassaan tuo. He [AGENTTI] silloin 

vain suotta sotkeutuvat politiikan sekaisiin ansoihin, ja niin tulevat 

"viimeiset villitykset pahemmiksi kuin ensimäiset". Lisäävät [AGENT-

TI] vain tietämättömän vaalikarjan lukua. Mutta siihen eivät saa naiset 

[AGENTTI] enää alentua. Itsenäisyys on oleva heidän kunniansa ja 

voimansa. 9/1908 LUCINA HAGMAN 
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Esimerkissä 1 kirjoittaja esittää kuvaamansa ja kritisoimansa naiset kautta lin-

jan agentteina ja tietoisina toimijoina. Kirjoittaja käyttää ahkerasti myöhem-

mässä jaottelussa huomioimiani moniäänisyyttä rakentavia keinoja. Evaluoivia 

keinoja kirjoittaja käyttää muun muassa kutsuessaan naisia tietämättömäksi vaa-

likarjaksi. Äitiys (äitiytemme ääntä) koetaan tutkielman aineistossa naisen tär-

keimmäksi tehtäväksi, joten siihen vetoamalla pyritään myös vaikuttamaan 

naisten toimintaan. Modaaliverbien (eivät saa, tulisi pitää, voimme pitää) avulla 

kirjoittaja pyrkii joko käskyttämään naisia tai modaalisten verbiketjujen kautta 

kevyemmin ohjailemaan. Monikon 1. persoonaa kirjoittaja käyttää samaistaak-

seen itsensä yhteen muiden oikein toimivien naisten kanssa. Niin on meidän 

ehdottomasti tehtävä sekä muut esimerkin 1 me-muodot julistaa yhtenäistä nais-

ten rintamaa. Kun Hagman siirtyy esimerkin lopussa puhumaan tietämättömäs-

tä vaalikarjasta, hän vaihtaa monikon 3. persoonaan, jolloin hän saa etäisyyttä 

edustamansa ryhmän ja väärin toimivien naisten välille. Jos–alistuskonjunktion 

avulla lauseen alussa ([– –] jos tahdomme meille luonnollisen edustajan valituksi) 

kirjoittaja vetoaa naisiin naisten äänestämiseksi. Implisiittisesti lauseessa on 

läsnä seuraus: Muulla tavoin toimimalla naiset voivat edesauttaa luonnottoman 

edustajan eli miehen valintaa eduskuntaan. 

 

Kansanedustaja Hagman vaatii heti tekstinsä ensimmäisessä virkkeessä, että 

naisten tulisi pitää silmät auki vaaleissa ja ehdokaslistoja tehdessä. Kirjoittaja ky-

seenalaistaa seuraavaksi Perustuslailliset suomalaiset –puolueen naisten toi-

minnan. Silmien auki pitämisellä kuvataan vahtimista ja tarkkailemista, jota 

kirjoittajan mukaan vaalilistoja kootessa tarvitaan. Naisten toimii agenttina, sil-

lä lauseen verbiliitto tulisi pitää sisältää modusaineksia sekä konditionaalista 

että imperatiivista. Tässä tapauksessa käytetyt modukset toimivat samansuun-

taisesti, jolloin niiden toimintaa kutsutaan modaaliharmoniaksi (ISK § 1560). 

Ne ohjaavat yhdessä toimintaa aktiiviseen toimijuuteen, jolloin subjekti naisten 

toimii agenttina. Modaalisen tulisi pitää -verbiketjun avulla kirjoittaja ohjaa lu-

kijaa haluamaansa suuntaan.  
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Seuraava esimerkkivirke, jossa kirjoittaja kritisoi naisten toimintaa, on epäile-

vään sävyyn kirjoitettu luulisi että he vaaleissa poikkeuksetta vetävät viivansa sille 

listalle, jossa naisehdokkaan nimi on ensimäisellä sijalla. Naiset eli he esitetään 

subjekteina ja myös agentteina, kun on kyse viivan vetämisestä (predikaatti). 

Kuitenkin nollapersoonainen luulisi vetoaa yleistyksen avulla lukijaan ja kuvaa 

kirjoittajan epäilystä naisäänestäjiä kohtaan, varsinkin kun tämä juuri aiemmin 

kritisoi perustuslaillisten suomalaisten naisten toimia negatiiviseen sävyyn.  

 

Esimerkissä 1 kirjoittaja vetoaa monen rivin verran naisten äitiyteen ja rakkau-

teen kannustaen heitä yhteiskunnalliseen työhön. Vielä lopuksi kirjoittaja 

vaihtaa näkökulmaansa sanoen: jos ei naiset tähän pyri, naisten kautta, niin eivät 

he mitään uutta muassaan tuo. Virkkeen aloittava adverbiaalikonjunktio jos ku-

vaa ehdollisena naisten toiminnan: naisten on toimittava kirjoittaman ohjeis-

tamalla tavalla tai he lisäävät vain tietämättömän vaalikarjan lukua. Pyrkiminen ja 

tuominen toimivat kielteisessäkin muodossa aktiivisena toimintana, jolloin 

virkkeen molemmat subjektit naiset ja tämän toistava he ovat semanttisesti 

agentteja. Vaalikarja on Nykysuomen sanakirjan (1961: s. v. Vaalikarja) mukaan 

halventava nimitys arvostelukyvyttömästä ja helposti johdettavasta ihmisryh-

mästä, jollaisia naiset kirjoittajan mukaan ovat, elleivät he toimi kirjoittajan 

toivomalla tavalla. Kirjoittaja myös olettaa tällaisen tietämättömän vaalikarjan 

olevan ryhmänä jo olemassa, sillä hän huomauttaa naisten lisäävän tämän kar-

jan lukua käytöksellään. Tämän halventavan nimityksen avulla kirjoittaja nos-

taa itsensä tämän naisjoukon yläpuolelle ja hyödyntää Foucault'lta tuttua val-

lan representaatiota. 

 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan aineiston semanttisia agentteja. Moni-

ääniset piirteet kulkevat analyysin rinnalla, mutta niitä ei tässä luvussa enää 

jatkossa erikseen nosteta esiin. Seuraavassa esimerkissä kirjoittaja väittää nais-

ten unohtavan velvollisuutensa ja pyrkii vetoamaan naisiin nimeämisen kei-

noin: 
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2. Miten tuoreet, miten kaameat ovatkaan ne muistot, jotka meillä ovat hil-

jaisten, rauhallisten kotiemme sydämettömästä, julmasta häiriöstä. Kun 

miehet elävänä palasivat "rintamalta" tai synkistä korvenrotkoista, joissa 

piileskellen olivat henkensä säilyttäneet, päätti monet vaimot 

|AGENTTI], monet äidit [AGENTTI], etteivät milloinkaan lyö laimin 

kotoisen onnen suojelemista ja turvaamista. Nyt tarjotaan varma, hel-

posti suoritettava tehtävä. Mutta nyt näyttää siltä kuin naiset [AGENT-

TI) olisivat pyhän päätöksensä unhoittaneet. Taikka ovat he [AGENTTI] 

sitte, kuten jo viittasin, piintyneistä tavoista – luottamuksesta miehiin, 

velvollisuutensa laiminlyöneet. 5/1919 

EMIL WAMMASKOSKI 

 

Esimerkissä 2 kirjoittaja kertoo naisista, jotka eivät aio tulevissa vaaleissa ää-

nestää. Kaikki esimerkin subjektit ovat semanttiselta rooliltaan agentteja. Kir-

joittaja luo lukijalle mielikuvaa sisällissodan jälkimainingeista ja siitä hengestä, 

joka hänen olettamuksensa ja tietonsa mukaan naisilla sodan päätyttyä oli; 

Päätti monet vaimot, monet äidit, etteivät milloinkaan lyö laimin kotoisen onnen suo-

jelemista ja turvaamista. Esimerkissä kirjailija Wammaskoski liittää naiset ni-

meämisellään kodin maailmaan puhumalla äideistä ja vaimoista sekä kotoisesta 

onnesta. Monet vaimot ja monet äidit toimivat agentteina päättäessään, etteivät 

laiminlyö kotia. Aluksi myönteiseen sävyyn nimetyt subjektit ovat aineistoni 

osana kuitenkin siksi, että kirjoittajan mukaan naisten käytös on muuttunut ja 

heidän toiminnastaan on näin ollen tullut epätoivottavaa.  

 

Kirjoittajan mukaan naiset olisivat pyhän päätöksensä unhoittaneet, jolloin naiset 

esitetään subjekteina, mutta edelleen myös agentteina. Unohtaminen tuo roo-

liin hieman kokijamaista tulkintaa, mutta kirjoittajan jatkaessa kirjoitustaan 

samoista naisista taikka ovat he [– –] velvollisuutensa laiminlyöneet agentin roolis-

sa, säilyy myös ensimmäisen rooli selkeämmin agenttina. Kirjoittaja esittää hy-

poteesinsa konditionaalissa ja näin ollen vain arvailee syitä naisten käytökselle. 
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Näin ollen nämä aiemmin mainitut vaimot ja äidit tulevat kirjoittajan arvion 

mukaan toimimaan kielteisesti, muita naisia vastaan.  

 

3. Ellei uskoisi sitä, että naisten herääminen tietoiseen itsenäiseen toimin-

taan on vielä edessäpäin, täytyisi pitää tyhjänä sanahelinänä ja mieliku-

vituksen tuotteena kaikkea sitä kaunista, mitä esitaistelijat ja uranuurta-

jat ovat toivoneet naisten saavan aikaan inhimillisen elämän rikastutta-

miseksi ja täydellistyttämiseksi. Kun nainen [AGENTTI] ihmisenä löy-

tää itsensä, siitä on ehdottomana seurauksena se, että hän [AGENTTI] 

herää yhteiskunnalliseen vastuuseen. 10/1939 

DAGMAR KARPIO 

 

Esimerkissä 3 kirjoittaja ylläpitää futuurista ajattelutapaa siitä, mitä naisten 

toiminnalla voidaan saada aikaan. Tähän futuuriseen ja kausaaliseen oletta-

mukseen nojaa myös esimerkin viimeinen virke: Kun nainen ihmisenä löytää it-

sensä, siitä on ehdottomana seurauksena se, että hän herää yhteiskunnalliseen vas-

tuuseen.  

 

Virkkeen aloittava alistuskonjunktio kun viittaa tässä tapauksessa tuleviin ta-

pahtumiin. Itsensä löytäminen on hieman kokijamainen, päänsisäinen asia, 

jonka voi ajatella kuvaavan myös sitä, että ihminen oppii tuntemaan itsensä. 

Oppiminen, kuten löytäminenkin, vaatii ihmiseltä kuitenkin aktiivisia tekoja, 

jolloin esimerkin 3 viimeisen virkkeen ensimmäisessä lauseessa nainen on se-

manttisesti agentti.  

 

Virkkeen loppu siitä on ehdottomana seurauksena se, että hän herää yhteiskunnalli-

seen vastuuseen hyödyntää taas samaa retoriikkaa kuin esimerkin alussa. He-

rääminen on toiminta, jossa hän, nainen, on tekijänä ja myöskin agenttina. 

Virkkeen aiemman kontekstin perusteella herääminen vaatii naiselta aktiivisia 

tekoja.  
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Erilaiset moniäänisyyttä rakentavat piirteet ovat aineistossa jatkuvasti läsnä, 

mutta aineistossa on myös joitakin esimerkkejä, joissa ei esiinny myöhemmin 

eriteltäviä moniäänisiä piirteitä. Kaikissa niissä aineistokatkelmissa, kuten 

myös seuraavassa esimerkissä 4, on kuitenkin jollakin tavalla, joko implisiitti-

sesti tai eksplisiittisesti, läsnä velvollisuuksien hoitamisen tärkeys.  

 

4. Naiset [AGENTTI] usein unhottavat, että omien oikeuksien valvominen 

on siveellinen velvollisuus. Joka ei oikeuksiaan valvo, se ei niitä ansait-

sekkaan. 9/1908 

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkissä 4 Hagman vetoaa unohtamiseen puhuessaan naisten velvollisuuk-

sista ja pyrkii vetoamaan naisiin, jotta he valvoisivat oikeuksiaan. Unohtami-

nen ei ole verbinä aktiivista tekoa kuvaava, vaan hiljalleen ja itsekseen tapah-

tuva asia, jolloin tyypillisesti unohtamisen voisi ajatella kokijamaiseksi tapah-

tumaksi. Unohtaminen toimii (Kielitoimiston sanakirja s. v. unohtaa) myös sy-

nonyymina tahalliselle laiminlyömiselle ja välinpitämättömyyden osoitukselle, 

joka tässä kontekstissa saa unohtamisen merkityksen muuttumaan. Tällöin 

naiset toimivatkin tietoisesti agentteina. Tämä on kuitenkin melko tulkinnan-

varainen asia ja raja on häilyvä kokijan semanttisen roolin suuntaan.  

 

Edellä on esitelty analysoituja aineiston agentteja, joita on yhteensä 112 kap-

paletta. Agenteiksi analysoidut subjektit esiintyvät lausekontekstissaan aina ak-

tiivisuutta tai toiminnallisuutta kuvaavien predikaattien yhteydessä, kuten esi-

merkiksi lyhyesti seuraavissa virkkeissä: Jos ei naiset [AGENTTI] tähän pyri, 

naisten kautta, niin eivät he [AGENTTI] mitään uutta muassaan tuo (9/1908 Hag-

man). Pyrkiminen ja tuominen ovat lauseiden aktiivisia verbejä. Ajatelkaa jos 

kävisi niin, ettei naiset [AGENTTI] äänestäisi naisia eduskuntaan [– –] (10/1908 

Hagman). Tämänkaltaiset virkkeet äänestämisestä ja ylipäänsä äänestäminen 

predikaattina esiintyy oleellisena osana aineistoani. Me [AGENTTI] olemme 

huonosti hoitaneet sitä leiviskää [– –] (17/1930 Pohjala) –lauseessa on kyse velvol-
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lisuuden laiminlyömisestä, joka myös esiintyy aineistossani useasti. Mutta on 

myöskin naisia [AGENTTI], jotka aivan harkinnan tuloksena kieltäytyvät naiseh-

dokkaita äänestämästä (10/1939 Karpio). Esimerkissä subjektin rooli ylittää lau-

serajan ja viittaa agenttina virkkeen jälkimmäiseen puoliskoon, jossa nainen 

kieltäytyy naisehdokkaiden äänestämisestä.  

 

Seuraavaksi analyysin näkökulma siirtyy aiheuttajan roolia kuvaaviin aineisto-

esimerkkeihin. Kuten jo analyysin pääluvussa kävi ilmi, aiheuttaja ja agentti 

ovat rooleiltaan hyvin lähellä toisiaan, varsinkin kun aineistossa on usein kyse 

abstrakteista asioista. Tulevassa analyysissa on kuitenkin pyritty korostamaan 

rajanvetoa agentin ja aiheuttajan roolien välillä. Aiheuttajan semanttinen rooli 

esiintyy vain kolmetoista kertaa aineiston kaikista 158 subjektista (8,2 prosent-

tia), mutta ero agenttina toimiviin naisiin on selkeästi negatiivisesti värit-

tyneempi.  

 

Aiheuttaja on semanttisesti tekemisen aiheuttaja tai teettäjä (Hakulinen & 

Karlsson 1979: 102). Aiheuttaja on rooliltaan hyvin samantyyppinen kuin 

agentti, sillä se toimii aktiivisesti, mutta aineistossa aiheuttajiksi roolitetut sub-

jektit ovat niitä, jotka ovat toimineet tietoisesti väärin naisia kohtaan miehiä 

auttaen, kuten esimerkiksi:  

 

Naiset ovat itse tukeneet sitä käsitystä [– –] (10/1939 Karpio) 
 

 [– –] he auttoivat lävitse ainakin 91 miesedustajaa. (10/1939 Hannula)  
 

Käytetyllä verbillä on tässä semanttisessa roolissa painava merkitys, sillä kun 

verbi mielletään jollakin tavalla negatiiviseksi toiminnaksi omassa kontekstis-

saan, on kyseessä aiheuttajan rooli. Subjekti toimii aiheuttajan yhteydessä ak-

tiivisena toimijana, aivan kuten agentin roolissakin, mutta jollakin tavalla epä-

toivotusti ja vastoin kontekstin odotuksia.  
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Analyysin esittelyn aloittaa esimerkki 5, jossa kuvataan kuinka naiset ovat 

omalla toiminnallaan aiheuttaneet saavutettujen asemien menetyksen. Esi-

merkistä on lihavoitu vain aiheuttajan roolissa esiintyvä epätoivottu subjekti. 

 

5. On täysi syy epäillä, että naiset ovat laillisista oikeuksistaan huolimatta 

liian kauan tyytyneet vaikuttamaan julkisiin asioihin vain ulkopäin, ja 

että he ovat, kuten on sanottu, ottaneet osaa politiikkaan vain kuin kat-

selijat lehtereillä tai tarjoilijat juhlaillallisilla. Jättämällä ne luottamus-

paikat, joihin heillä olisi ollut oikeus edustajansa valita, tai asettamalla 

sinne miehiä sijastaan, naiset [AIHEUTTAJA] ovat itse tukeneet sitä 

käsitystä, ettei heistä ole suoran linjan toimintaan, että he pelkäävät vas-

tuuta. 10/1939 !

DAGMAR KARPIO  

 
Esimerkin 5 alussa kirjoittaja kuvaa evaluoivien adverbiaalien (katselijat lehte-

reillä, tarjoilijat juhlaillallisilla) kautta naisten osallistumista politiikkaan, minkä 

avulla hän laajentaa käsitystä naisten sivustaseuraajan roolista. Aiheuttajan 

rooli subjektin osana tulee esiin esimerkin keskivaiheilla virkkeessä "Jättämäl-

lä ne luottamuspaikat, joihin heillä olisi ollut oikeus edustajansa valita, tai asettamal-

la sinne miehiä sijastaan, naiset ovat itse tukeneet sitä käsitystä, ettei heistä ole suoran 

linjan toimintaan [– –]". Virke on pitkä ja polveileva, jolloin keskivaiheilla oleva 

subjekti naiset saa aiheuttajan roolin useammastakin suunnasta. Aiheuttajan 

rooli löytyy kuitenkin tarkennettuna lauseesta "[– –] naiset ovat itse tukeneet sitä 

käsitystä, [– –]". Verbi tukea toimii tässä kontekstissa kielteisenä.  

 

Aiheuttajaan liittyvä ensimmäinen verbi löytyy heti virkkeen alusta (Jättämällä 

ne luottamuspaikat [– –]), jossa naiset ovat jättäneet luottamuspaikat eli antaneet 

tai luovuttaneet ne miehille (Kielitoimiston sanakirja s. v. jättää). Päälauseen 

jatkona toimiva ettei heistä ole suoran linjan toimintaan viittaa päälauseeseen: 

ovat tukeneet sitä käsitystä, jolloin naiset ovat itse aiheuttaneet epätoivotun ti-

lanteensa.  
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Seuraavassa esimerkissä 6 naisten aiheuttajan rooli ilmenee mahdollisena fu-

tuurisena tapahtumana, jos naiset eivät toimi kirjoittajan vaatimalla tavalla. 

 
 

6. Jolleivat naiset valvo oikeuksiaan esim. avioliitossa ajamalla perille niitä 

ehdotuksia uudeksi avioliitolaiksi, johon ensimäiset naisedustajat jo oli-

vat ryhtyneet, mutta joka työ nyt on kesken, niin eivät he [AIHEUTTA-

JA] olekkaan oikeita naisia. Ja muulla tavoin eivät he tätä uudistusta voi 

ajaa kuin lähettämällä naisia eduskuntaan. 9/1908 

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkin 6 alussa kirjoittaja luo naisille agentin roolin kertoen omien oikeuk-

sien valvomisesta. Mielipidekirjoittaja hyödyntää useaan otteeseen modaali-

verbejä painottaessaan lukijoille äänestämisen tärkeyttä. Tässä esimerkissä nä-

kökulmani on esimerkin loppupuolella olevassa pitkässä virkkeessä, jonka vii-

meinen lause kuuluu seuraavasti:  [– –]niin eivät he olekkaan oikeita naisia.  

 

Aiemmin virkkeessä kirjoittaja kuvailee mitä oikealta naiselta vaaditaan; naisten 

tulee lähettää naisia eduskuntaan ollakseen oikeita naisia. Esimerkkilauseen 

subjekti he toimii kontekstissaan semanttisesti aiheuttajana, sillä kirjoittajan 

esittämä syy-seuraussuhde johtaa toteutuessaan siihen, että naiset kirjoittajan 

mukaan aiheuttavat itse itselleen oikean naiseuden puutteen. 

 

Seuraavassa esimerkissä agentit ja aiheuttajat kulkevat rinta rinnan ja vain 

predikaattien vivahde-erot erottavat ne toisistaan. Tässä esimerkissä muista 

poiketen on lihavoitu ja analysoitu sekä agentin että aiheuttajan roolit, jotta 

niiden erot tulevat selkeämmin esille. 

 

7. Kuten jo sanottu, naiset [AIHEUTTAJA] kantavat tästä kehityksen py-

sähtymisestä, niin, taantumisesta ensi kädessä vastuun. 16 vuotta sen 

jälkeen, kun naiset ensi kerran käyttivät valtiollista oikeuttaan, eräs 
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naisliikkeemme kaukokatseinen johtaja varoitti naisia ottamasta liian 

kevyesti valtiollisia kansalaisoikeuksiaan. "Näennäisesti hyvällä syyllä 

miehet eduskunnassa voivat sanoa, että koska – naisten valitsijaenem-

mistö [AGENTTI] ei ole pitänyt parempaa huolta naisten valitsemisesta 

eduskuntaan, he [AIHEUTTAJA] ovat jättäneet miehille valtuuden sää-

tää asioista mielensä mukaan". Sama koskee sitä lähes puolta vaalioi-

keutettujen naisten joukkoa, joka ei välitä ensinkään mennä äänestä-

mään. 3/1945 

DAGMAR KARPIO 

 

Esimerkin 7 ensimmäinen aiheuttaja löytyy heti ensimmäisestä virkkeestä: Ku-

ten jo sanottu, naiset kantavat tästä kehityksen pysähtymisestä, niin, taantumisesta 

ensi kädessä vastuun. Vastuun kantaminen kuuluu lähtökohtaisesti agentin se-

manttisen roolin alle, mutta virkkeen kantavat–predikaattia kuvailevat adverbi-

aalit kehityksen pysähtymisestä, taantumisesta saavat naisista syntyvän tulkinnan 

kääntymään aiheuttajaksi.  

 

Esimerkin puolivälistä löytyy agenttina toimiva subjekti, kun naisten valitsija-

enemmistö ei ole pitänyt parempaa huolta naisten valitsemisesta eduskuntaan. Lau-

seen predikaatti ei ole pitänyt kuvaa agentiivista toimintaa, sillä huolehtiminen 

kuvataan myös tehtävän suorittamiseksi (Kielitoimiston sanakirja s. v. huoleh-

tia).  Virkkeen jatko kuvastaa semanttista aiheuttajaa selkeämmin, jolloin tässä 

yhteydessä naisten valitsijaenemmistö toimii tavallisena agenttina. Edellinen 

esimerkkilause jatkuu siis seuraavasti: [– –]he ovat jättäneet miehille valtuuden 

säätää asioista mielensä mukaan. Ovat jättäneet kuvaa tilannetta, jossa naisilla on 

jo ollut jotain, ja jonka he ovat jättäneet hoitamatta ts. antaneet valtuudet mie-

hille. Tässä järjestölehden kontekstissa tämä tekee subjektista aiheuttajan, 

oman asemansa turmelijan.  

 

Seuraavassa esimerkissä Hagman esittää lukijoilleen retorisenomaisia kysy-

myksiä ja hyödyntää paljon konditionaalimuotoista ilmaisua. Koko esimerkissä 
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keskiössä ovat miehiä äänestävät naiset, joiden tekojen seurauksia kirjoittaja 

kuvailee. Esimerkin alussa oleva Ajatelkaa jos kävisi niin, ettei naiset äänestäisi 

naisia eduskuntaan tekee subjektin naiset jälleen tyypillisesti agentiksi, mutta 

analyysini painottuu tässä kohdassa esimerkin puolivälissä ilmeneviin aiheut-

tajan rooleihin: 

 

8. Ajatelkaa jos kävisi niin, ettei naiset äänestäisi naisia eduskuntaan, ja 

sitten vähitellen unohtuisi, että he ovat vaalikelpoiset. Miten silloin kä-

visi naisten äänioikeuden? Silloin unohtuisi sekin. Ja mitä vaikuttaisi 

tuo unohdus, miten meillä, miten muualla maailmassa? Tahdotteko 

[AIHEUTTAJA] kansaamme ja ihmiskuntaa siihen tilaan avustaa? Ol-

kaa silloin äänestämättä [AIHEUTTAJA] naisehdokasta. Olkaa silloin 

antamatta [AIHEUTTAJA] hänelle kokoääntänne. Ja menkää samalla 

siveelliseen kuolemaan. Mutta jos haluatte naissuvulle ja koko suku-

kunnalle siveellistä nousua, sopusuhtaista kehitystä, jos haluatte ruu-

miin ja hengen leipää kaikille, jos haluatte väriä, rikkautta ja viehätystä 

elämään, niin nostakaa se mikä on alaspainettu, irroittakaa se mikä on 

kahleissa, kohottakaa valoon se mikä elää pimeässä. Lukekaa sitä raa-

mattua mikä on kirjoitettu omaan sydämeenne, levittäkää sen il-

maisemaa oppia ja toimikaa siihen suuntaan, että se oppi tulee toteute-

tuksi kansamme laeissa ja laitoksissa. Se on pyhä tehtävä, kantava ja 

suuri, ja se on voittava maailman. Sen rinnalla on kaikki muu pienem-

pää. 10/1908  

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkissä 8 on hyvin paatoksellinen ja jopa raamatullinen sanasto kirjoitta-

jan vedotessa lukijoihinsa siveellisellä nousulla, ruumiin ja hengen leivällä, va-

loon kohottamisella sekä suoranaisesti sydämeen kirjoitetun raamatun lukemi-

sella. Kirjoittaja antaa ymmärtää, että vain hänen sanojensa mukaan toimivat 

naiset haluavat väriä, rikkautta ja viehätystä elämään. Tämän esimerkin aiheut-
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tajat vaativat tuekseen koko lausekontekstia tullakseen ymmärretyiksi ja se-

manttisesti tulkituiksi.  

 

Esimerkin alussa kirjoittaja kertoo kauhukuvistaan ja naisten piittaamatto-

muuden mahdollisista seurauksista, jotka naiset itse äänestämättömyydellään 

aiheuttavat.  Ilmipanemattomien subjektien virkkeet 1) Tahdotteko kansaamme 

ja ihmiskuntaa siihen tilaan avustaa? 2) Olkaa silloin äänestämättä  naisehdokasta. 

ja 3) Olkaa silloin antamatta hänelle kokoääntänne. noudattavat syntaktisesti hy-

vin samanlaista kaavaa. Subjekti löytyy jokaisen virkkeen predikaatin päättees-

tä tahdotteko avustaa, olkaa äänestämättä ja olkaa antamatta, jolloin kirjoittaja 

kuitenkin selkeästi osoittaa viestinsä lukijoille pitäen itsensä tämän joukon ul-

kopuolella. Ensimmäisen kysymyslauseen jälkeen kirjoittaja siirtyy imperatii-

vimuotoisiin käskyihin vaatien naisilta tiettyä toimintaa, jos he haluavat kan-

saamme ja ihmiskuntaa siihen tilaan avustaa. 

 

Esimerkki 9 osoittaa esimerkin 4 tavoin, että myös pelkällä kontekstilla on 

suuri vaikutus tekstin vakuuttavuuteen. Seuraavassa esimerkissä ei ole myö-

hemmin eriteltyjä moniäänisiä piirteitä, mutta kirjoittajan tekemät kontekstille 

epätyypilliset verbivalinnat kuvaavat hyvin hänen mielipidettään. Tämän vuok-

si tässä esimerkissä erottuu selkeästi, kuinka paljon valittu verbi vaikuttaa 

myös semanttisen roolin muodostumiseen. Esimerkistä löytyy semanttisina 

rooleina sekä agentteja että aiheuttajia, mutta pääpaino analyysissa on aiheut-

tajissa: 

 

9. Vain noin 90 000 naisäänestäjää oli äänestänyt naisten listoja ja p u o l i 

m i l j o o n a a  n a i s t a  o l i  v e t ä n y t  v i i v a n s a  m i e s e h d o 

k k a i d e n   r u u t u i h i n. Tämä mullisti tulokset perin pohjin, kaikki 

meni ylösalaisin. Naiset saivat valituksi vain 16 naisedustajaa. Mutta niil-

lä puolella miljoonalla miehille lahjoitetulla äänellä he [AIHEUTTAJA] 

auttoivat lävitse ainakin 91 miesedustajaa. He valitsivat siis melkein sa-

man määrän naisedustajia kuin miehet itsekin. Ja minkälaisia miehiä he 
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[AIHEUTTAJA] näillä puolella miljoonalla äänellään veivät lävitse? Jos-

pa ne osaisikin erottaa! 10/1939 

      MANDI HANNULA 

 

Esimerkissä 9 viidennen virkkeen he (valitsivat siis melkein saman määrän [– –]) 

toimii semanttisesti agenttina, sillä valitseminen on kirjoittajan käyttämä aktii-

vinen predikaatti. Aiheuttajat löytyvät seuraavista virkkeistä:  

 

1) Mutta niillä puolella miljoonalla miehille lahjoitetulla äänellä he auttoivat     

                 lävitse ainakin 91 miesedustajaa.  

2) Ja minkälaisia miehiä he näillä puolella miljoonalla äänellään veivät  

                 lävitse?  

 

Virkkeistä heijastuu kirjoittajan pettymys naisten toimintaan, kun hän puhuu 

auttamisesta ja läpiviemisestä. Nuo valitut verbit ovat perusmerkitykseltään posi-

tiivisia, mutta kontekstissa, jossa naisten ei ole suotavaa äänestää miehiä, asia 

on juuri päinvastainen. Kun naiset auttoivat miehiä lävitse tai veivät miehiä lävit-

se, he kirjoittajan mukaan aiheuttivat sen, että naiset saivat valituksi vain 16 nais-

edustajaa. Väite on ristiriitainen, sillä esimerkin lopussa kirjoittaja sanoo, että 

jospa ne osaisikin erottaa kuka äänestää ketäkin, vaikka hän on juuri aiemmin 

väittänyt naisten saaneen yksin valituksi vain 16 edustajaa, olettaen ettei yksi-

nään mies ole naista äänestänyt. Aineistossa onkin jonkin verran sisällöllistä 

ristiriitaisuutta sen suhteen, mitä naisilta ja miehiltä äänestäjinä odotetaan, 

mutta sen näkökulman jätän tutkielmani ulkopuolelle.  

 

Kuten analyysissa on monesti tullut ilmi, aiheuttajan ja agentin roolit on hyvin 

samantyyppisiä. Molemmat roolit toimivat tietoisesti muita naisia vastaan. Ai-

heuttajan rooli kuvastuu aineistostani kuitenkin kaikista negatiivisimpana ja 

halveksituimpana semanttisena ryhmänä, jossa kirjoittajat korostavat verbiva-

linnoin naisten tietoisesti tukeneen miehiä (jättäneet esimerkki 7, auttaneet 
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esimerkki 9 etc.) ja toimineen naisia vastaan. Tämän semanttisen ryhmän nai-

set koostuvat pääosin väärin toimivista naisista eli miehiä äänestävistä.  

 

Agentin ja aiheuttajan rooleissa naiset toimivat tietoisesti väärin muita naisia 

kohtaan. Näiden semanttisten roolien valinnalla kirjoittajat korostavat naisten 

aktiivisuutta ja tuomitsevat väärien naisten toiminnan. Agentit ja aiheuttajat 

tekevät usein valintansa melko itsenäisesti ja seuraavat miehiä. 1900-luvun alun 

patriarkaalisessa Suomessa naisten jättäytyminen pois yhteiskunnallisesta 

elämästä on kuitenkin melko odotettavaa. Aktiivisten naisten suuri lukumäärä 

osoittaa, että väärin toimivat naiset on tunnistettu naisjoukko, joiden toimilla 

on suuria vaikutuksia myös muiden naisten elämään.  

 

Seuraavaksi siirryn aktiivisten naisten alalukuihin, joissa eritellään erilaisia 

moniäänisyyttä rakentavia kielenpiirteitä. Erittely aloitetaan evaluoivista teks-

tin piirteistä, jonka jälkeen analysoidaan modaaliverbejä, lauseen aloittavaa 

jos–konjunktiota ja viimeiseksi monikon 1. persoonan käyttöä. Aineistoesimer-

keistä on alleviivattu analysoidut moniääniset piirteet ja semanttiset roolit on 

näissä alalukujen erittelyssä jätetty sivuun.  

 

 

5.1.1 Evaluoivat tekstin piirteet 

 

Seuraavaksi jäsennän evaluoivia keinoja sisältävät esimerkit omaksi alaryh-

mäkseen. Evaluoivia keinoja ovat erilaiset arvottavat tekstipiirteet, joiden avul-

la kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan lukijaansa Evaluoiviksi piirteiksi olen katso-

nut muun muassa evaluoivat adjektiivit, adverbit, nimeämisen ja metaforat. Al-

leviivaukset tarkoittavat evaluoivia tekstipiirteitä. 

 

10. Eikö jokaiselle naiselle – eikö edes valveutuneelle naiselle – toki selit-

tämättäkin ole selvä, että jos naisehdokkaita kerta asetetaan listoille, 

heitä myös on äänestettävä? Sitä varten kai naisia on listoille asetettu, 
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taikka onko heidän nimillänsä listoilla vain koristeellinen merkitys? 

Emme suinkaan siksi ole vuosikymmenien mittaan naisten vapautusta 

ajaneet ja sen puolesta katkeran taistelun taistelleet, että naiset kevyt-

mielisesti saavutuksemme mereen heittäisivät ja yhtä huolimattomina 

oikeuksistaan kuin kunniastaan uudestaan jättäytyisivät orjan ja loisen 

luokkaan. 17/1930  

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkissä 10 kirjoittaja pyrkii vetoamaan lukijoihinsa muun muassa sotaan 

liitettävällä lausekkeella katkeran taistelun taistelleet kirjoittaessaan naisista, jot-

ka eivät aio äänestää. Seuraavan lauseen evaluoiva adverbiaali kevytmielisesti 

kuvaa naisten toimintaa ajattelemattomaksi ja vastuuntunnottomaksi (Kieli-

toimiston sanakirja s. v. kevytmielinen). 

                                 
                       
Abstrakti kuvaus mereen heittäminen kuvastuu lukijalle konkreettiseksi teoksi, 

jolloin äänioikeutta ei hyödynnetä. Kirjoittaja rinnastaa heittäytymisen ja jättäy-

tymisen äänestämättömyyteen, josta on seurauksena naisten aseman heikkene-

minen. Esimerkin lopussa Hagman pyrkii vetoamaan lukijoihinsa nimeämällä 

vaaleista pois jättäytyvät naiset orjiksi ja loisiksi eli miehen vallan alla oleviksi 

tai miehen kautta eläviksi naisiksi.   

 

Seuraavassa esimerkissä 11 evaluoiva adverbiaali löytyy vasta aivan aineiston 

lopusta. Analyysiin on kuitenkin nostettu paljon aineiston kontekstia, jotta 

viimeisestä virkkeestä syntyvä mielikuva välittyy myös lukijalle.  

 

11. Tämän asian tilan [lasten sairaalahoidon] korjaaminen on aikamme tär-

kein yhteiskunnallinen kysymys. Siinä on oikea tavoite nykyajan nais-

polvelle. Naisasialiike ei itsessään ole mikään päämäärä, se on vain kei-

no niiden päämääräin saavuttamiseksi, jotka ovat meitä naisia lähellä. 

Naisten "liikekannallepanon" tarkoituksena ei saa olla itsekäs etuilemi-
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nen ja vallan saavuttaminen, vaan niiden inhimillisten pyrkimysten to-

teuttaminen, joiden avulla yhteiskunnan kovaosaisimmat jäsenet saavat 

apua. Naisten olemukseen liittyy myötätunto juuri näitä kohtaan, nai-

nen on aina pyrkinyt auttamaan sairaita ja kärsiviä. Se on hänen tehtä-

vänsä kodin piirissä, mutta samaa myötätuntoa hänen on osoitettava 

myöskin kaikkia lähimmäisiään kohtaan. Se ei onnistu nykyään tarpeel-

lisessa määrässä, elleivät naiset lämpimin käsin osallistu yhteiskunnalli-

seen huoltoon. 13–14/1939 

AINO LYYTINEN 

 

Esimerkissä 11 kirjoittaja kertoo ensin, mitkä ovat naisten tehtäviä yhteiskun-

nassa. Kirjoitus on tehty juuri vaalien alla loppukesästä 1939, kolmisen kuu-

kautta ennen talvisodan syttymistä, jolloin sodasta ei kuitenkaan vielä ollut tie-

toakaan. Kirjoittaja erittelee kirjoituksessaan edellä tarkemmin erilaisia saira-

uksia ja orpolasten sijoittamista, ja kritisoi taloudellisuusperiaatteiden voittoa. 

Esimerkin lopussa Lyytinen painottaakin, että yhteiskunnallisen myötätunnon 

osoittaminen vaatii yhteiskunnallista osallistumista: Se ei onnistu nykyään tar-

peellisessa määrässä, elleivät naiset lämpimin käsin osallistu yhteiskunnalliseen huol-

toon. 

 

Virkkeessä käytetty evaluoiva adverbiaali lämpimin käsin kuvaa tapaa, jolla kir-

joittaja haluaa naisten osallistuvan yhteiskunnalliseen toimintaan. Mielipiteen 

julkaisuvuonna 1939 naisten on voitu jo olettaa tuntevansa vastuunsa ja oikeu-

tensa yhteiskunnan jäseninä. Adverbiaalivalinnalla kirjoittaja alleviivaa, ettei 

naisten osallistumisesta ole hyötyä tai iloa naisille, jos he eivät toimi kirjoitta-

jan ohjeistamalla tavalla.  

 

Seuraavasta esimerkistä löytyy evaluoivia adverbiaaleja, joiden avulla kirjoittaja 

pyrkii korostamaan sitä tapaa, jolla hän toivoo naisten toimivan.  

 



 49 

12. Naiset eivät siis herkkäuskoisesti saa syrjäyttää raittius-kantaansa, vaan 

nyt tapahtuvissa vaaleissa tarkoin katsoa, että he antavat äänensä puh-

taasti kieltolakimielisille. Sillä luultavinta kaikesta on, että kieltolakiky-

symys täytyy ottaa uudelleen esille elokuussa. Ja vaikkapa laki saisikin 

vahvistuksen, tarvitaan niitä, jotka työskentelevät sen puolesta, että kan-

sa uskollisesti uutta lakia myöskin seuraa. 9/1908 

LUCINA HAGMAN     

 

Esimerkissä 12 kansanedustaja Hagman painottaa naisille, että naiset ajaisivat 

kieltolakia eduskuntaan "Naiset eivät siis herkkäuskoisesti saa syrjäyttää raittius-

kantaansa, [– –]." Herkkäuskoisuus on synonyymi sinisilmäisyydelle ja naiiviu-

delle (Kielitoimiston sanakirja s. v. herkkäuskoinen), joten tätä adjektiivia käyt-

tämällä Hagman antaa naisista heikon ja ohjailtavissa olevan kuvan.  

 

Hagman jatkaa virkkeen toisessa ja kolmannessa lauseessa, että nyt tapahtuvissa 

vaaleissa [naisten tulee] tarkoin katsoa, että he antavat äänensä puhtaasti kieltola-

kimielisille. Kirjoittaja painottaa sanomaansa käyttämällä adverbiaalia puhtaasti, 

jolla hän rajaa pois kaikki vaaliehdokkaat, jotka eivät selkeästi kannata kielto-

lakia. Aineistoesimerkin viimeisessä virkkeessä käytetty adverbiaali uskollisesti 

toimii tässä yhteydessä oikeassa ja positiivisessa merkityksessään lojaaliudesta 

toivotun asian hyväksi. Päinvastainen tulkinta kyseisestä adjektiivista syntyy 

seuraavan esimerkin yhteydessä, kun lausekonteksti saa aikaan epätyypillisen 

adjektiivin tulkinnan: 

 

13. "Kun minä nuoruudessani olin naisasian mitä lämpimimpiä ystäviä, oli 

se suureksi osaksi siksi, että toivoin naisten, kun he kerran joutuisivat 

politiikan alalle, edustavan uutta, ihanteellista suuntaa. Mutta olen sen 

pahemmin huomannut, että he ahkerasti seuraavat vallassa olevaa puo-

luepolitiikkaa. Kun esim. jokin puolue määrää äänestettäväksi tyhjillä 

lipuilla tai päättää pysyä äänestyksistä tykkönään poissa, niin naiset us-

kollisesti seuraavat näitä komentosanoja." 10/1908 MAIKKI FRIBERG 
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Esimerkkikatkelmassa Naisasialiiton puheenjohtaja Friberg lainaa nimettö-

mäksi jäävää miestä. Lainauksen kaksi viimeistä, syntaktisesti ja semanttisesti 

hyvin samantyyppistä, virkettä kuvaavat puhujan pettymystä naisedustajiin en-

simmäisten koettujen vaalien jälkeen:  

 

1) [– –] he ahkerasti seuraavat vallassa olevaa puoluepolitiikkaa.  

2) [– –] naiset uskollisesti seuraavat näitä komentosanoja.  

 

Huomionarvoista tässä yhteydessä on puhujan käyttämät predikaattia kuvaavat 

adverbiaalit ahkerasti ja uskollisesti. Kyseiset evaluoivat adverbit edustuvat kon-

tekstista irrallaan hyvin positiivisiksi ja toivottaviksi piirteiksi ihmisessä. Kui-

tenkin tässä kontekstissa ne kuvailevat lauseiden subjekteja sarkastiseen sä-

vyyn, jolloin ne luovat pilkallisen kuvan näistä naisista.  

 

Esimerkissä 14 kirjoittaja Hagman käyttää monipuolisia syntaktisia kuvioita ja 

vetoaa lukijoihin monin eri sanoin käyttäen hyväkseen useita metaforia, evalu-

oivia adjektiiveja ja nimeämisen keinoja: 

 

14. "Että naismaailman syvissä riveissä" edelleen on laajat kerrokset sellai-

sia naisia, jotka antavat ajaa itsensä karjana vaaliuurnalle, se on mieli-

pahalla tunnustettava. [––] Ja nämä naiset ovat ummistaneet silmänsä, 

he ovat ajattelemattomasti uskoneet ja tahdottomasti taipuneet. Muuta-

mista silityksistä ovat he myyneet naisellisuutensa ja ruvenneet tahdot-

tomiksi miehettäriksi. He ovat hernerokasta luovuttaneet personallisuu-

tensa kalliin helmen alentuen pelkiksi synnytyskoneiksi. Ihmisyyden 

pyhän aarteen ja tärkeän kansalaisoikeutensa, joilla heidän olisi tullut 

kantaa oma osansa siveellisen kehityksen työhön, ne ovat he panneet 

alttiiksi turhaan ja mitättömään loiselämään- Äiteytensä suuren tunteen 

ovat he kuivetuttaneet sensijaan että heidän olisi tullut sillä hedelmöit-

tää maa ja kansa, yhteiskunnalliset laitokset ja lait. 10/1908 

LUCINA HAGMAN 
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Esimerkissä 14 kirjoittaja kertoo sivistyneistön naisista, jotka hänen mukaansa 

äänestävät miehiä ja näin antavat ajaa itsensä karjana vaaliuurnalle. Kirjoittaja 

Hagman hyödynsi jo kuukautta aiemmin ilmestyneessä Naisten Äänessä (esi-

merkki 1) samaa vaalikarjan representaatiota. Tässä esimerkissä 14 kirjoittaja 

kuvaa naisia toimijoina monin erilaisin verbein. Virkkeet ovat syntaktiselta ra-

kenteeltaan melko erilaisia, mutta naisia kuvaavat verbit ovat ummistaneet, ovat 

uskoneet – taipuneet, ovat myyneet – ruvenneet, ovat luovuttaneet, olisi tullut kantaa, 

ovat panneet alttiiksi, ovat kuivetuttaneet ja olisi tullut ovat kaikki toiminnallisia ja 

esittävät naisten roolin aktiivisena, osa konkreettisemmin ja osa abstraktim-

min. Hagman osoittaa tällä mielipidekirjoituksellaan oletuksensa siitä, että nai-

set toimivat tietoisesti muita naisia vastaan äänestämällä miehiä.  

 

Esimerkissä kirjoittaja käyttää sanomaansa tehostaakseen monipuolisia ni-

meämisen keinoja naisista puhuessaan. Subjekti-naisiin viitatessaan hän käyt-

tää neutraaleja ilmaisuja: nämä naiset, he ja heidän, mutta verbiä tukevat adver-

biaalit ajattelemattomasti, tahdottomasti, karjana, turhaan ja mitättömään loiselä-

mään ja tahdottomiksi miehettäriksi kuvaavat naiset alentavasti ja yksinkertaista-

en. Monipuolinen retoriikka toimii kuin eräänlaisena varoitusmerkkinä muille 

naisille. Esimerkissä hyödynnetään vahvasti myös naiseuteen liitettäviä omi-

naisuuksia metaforien keinoin, esimerkiksi äitiyden suuresta tunteesta ja maan ja 

kansan hedelmöittämisestä puhuttaessa, sekä naisten nimeäminen pelkiksi synny-

tyskoneiksi. 

 

Seuraavassa esimerkissä 15 kirjoittaja pyrkii perustelemaan väitteitään kvanti-

tatiivisin keinoin. Esimerkki on hyvin moniääninen, mutta evaluoivan adjektii-

vin käyttö aineistoon rajatun epätoivotun naisen yhteydessä ratkaisee esimer-

kin sijoittumisen tähän evaluointia tarkastelevaan alalukuun: 

 

15. Itsenäisesti äänestäminen, vakaumuksensa mukaan äänestäminen ei 

kuitenkaan ole samaa kuin äänestäminen "miehiä vastaan". Toivomme 

ettei mikään nainen anna itseänsä ainakaan näin kömpelöllä keinolla 
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pelotella. Kun nainen antaa äänensä yhdelle naisella ja kahdelle miehel-

le, meneekö hän silloin miehiä vastaan"? Jos nainen antaa yhden äänen 

naiselle ja 5/6 ääntä miehille, meneekö hän silloin "miehiä vastaan" 

kuin mies menee naisia vastaan, jos mies antaa 1 1/3 ääntänsä miehille 

ja vain 1/3 ääntä naiselle, tahikka kaikki äänet miehille eikä niin mitään 

naiselle? Laskekaa hyvät lukijat! 10/1908 

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkin 15 toisessa virkkeessä kirjoittaja samaistaa itsensä siihen ryhmään, 

jonka toivoo naisten vastustavan pelottelemista. Hän antaa naisesta agentiivi-

sen kuvan sanoessaan: toivomme ettei mikään nainen anna itseänsä ainakaan näin 

kömpelöllä keinolla pelotella. Kirjoittaja luo pilkallisen kuvan niistä naisista, jot-

ka uskovat tätä esitettyä väitettä, sillä kömpelön koetaan adjektiivina kuvaavan 

jotakin alkeellista ja kehittymätöntä. Evaluoivalla nimeämiskeinollaan mikään 

nainen (subjekti) kirjoittaja korostaa, ettei kukaan eikä minkäänlainen nainen 

saa erehtyä tästä asiasta. Anna pelotella toimii lauseen predikaattina, jolloin pe-

lotteluun tarvitaan anna–verbin vuoksi subjektin suostumus. Lopuksi kirjoitta-

ja vielä yrittää perustella väitettään lukijoille kvantitatiivisin keinoin.  

 

Aineistossani esiintyy muutamia mielipidekirjoituksia, joissa kirjoittaja käyttää 

argumentaationsa tukena äänestyslukuja edellisistä vaaleista, kuten seuraavas-

sa esimerkissä 16. Osassa aineistoni mielipidekirjoituksista argumentoidaan 

äänestäjien lukumäärällä tai eduskuntaan päässeiden lukumäärällä yhden hen-

kilön tarkkuudella, mutta seuraavassa esimerkissä kirjoittaja esittää argument-

tinsa epätarkemmin. Esimerkin mielipidekirjoitus on julkaistu juuri vaalien al-

la, kuten muukin tutkielman aineisto, mutta tässä kerrataan edellisten vaalien 

tuloksia.   

 

16. Viime aikoina on julkisuudessa, tämänkin lehden palstoilla, esitetty 

hämmästyttäviä numeroita juuri naisten osanoton laimeudesta viivan 

vetoon. Äänioikeutettuja naisia on yli miljoonan. Näistä oli n. 400 000 
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äänestämättä osoittaen täydellistä välinpitämättömyyttä siitä, miten maa-

ta hallitaan. 500 000 äänesti miehiä. antaen näin epäluottamuslauseen 

omalle sukupuolelleen. Noin 100 000 naista veti viivansa naisten listaan 

osoittaen sillä sen, että me naisetkin tahdomme ottaa kantaaksemme 

vastuun maan kohtaloista. Tällainen asian tila ei suinkaan ole kunniaksi 

meille naisille. Sen seurauksena on naisten syrjäytyminen valtiollisen 

elämän piirissä. 13-14/1939 

AINO LYYTINEN 

 

1930-luvun lopussa Suomen väkiluku olin noin 3,6 miljoonaa (Tilastokeskus), 

josta äänioikeutettuja naisia kirjoittajan mukaan oli noin miljoona. Esimerkistä 

16 kirjoittajan luettelemat suuret määrät naisia ovat ryhmänä joko jättäneet 

äänestämättä tai äänestäneet miehiä. Naiset ovat kirjoittajan mukaan tehneet 

väärän, joskin aktiivisen valinnan. Kirjoittaja painottaa, että tämän toiminnan 

seurauksena naiset syrjäytyvät eduskunnasta. Esimerkissä esiintyvä metafora 

epäluottamuslauseesta omalle sukupuolelle, kirjoittaa tuo tekstin kontekstiin nä-

kyväksi sen mahdollisuuden että naiset (vrt. hallitus) voivat kaatua enemmistön 

toimiessa heitä vastaan. Naisten nimeäminen omaksi sukupuoleksi pyrkii vetoa-

maan lukijoiden omaantuntoon ja lojaaliuteen omaa sukupuoltaan kohtaan. 

Tämän kaltainen ryhmähengen luominen pyrkii naisten samanmielisyyteen ja 

yhteistoimintaan vaaleissa. 

 

Kuten kahdeksan esimerkin verran osoitin, aineistossa on paljon erilaisia eva-

luoivia tekstin piirteitä, kuten evaluoivia adjektiiveja, metaforia ja nimeämistä. 

Evaluoinnin avulla kirjoittajat pyrkivät korostamaan lukijoilleen vääränlaista 

naiseutta halveksuen ja alentaen kielellisten valintojen kautta epätoivottuja 

naisia, toisin sanoen käyttäen erilaisia kielellisiä vallankäytön keinoja. Tällä ta-

voin he pyrkivät vaikuttamaan lukijoiden mielikuviin vääristä naisista, jolloin 

lukijat tulevat toimimaan kirjoittajien toivomalla tavalla.  
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5.1.2 Modaaliverbit 

 

Seuraavaksi siirryn analysoimaan agentin ja aiheuttajan semanttisten roolien 

läheisyydessä esiintyvien modaaliverbien käyttöä. Modaaliverbejä esiintyi pal-

jon jo evaluoivien tekstin piirteiden joukossa, mutta seuraavaksi myös analyy-

sin huomio kiinnittyy niihin.  

 

Modaalisten verbien muodostamassa alaryhmässä semanttisten agenttien ja ai-

heuttajien kontekstissa kirjoittaja pyrkii ohjailemaan lukijaa. Edellisessä eva-

luoivien piirteiden ryhmässä kirjoittajat nimenomaan keskittyivät epätoivottu-

jen naisten mustamaalaamiseen, mutta tässä ryhmässä huomio on selkeästi 

kohdennettu enemmän lukijoiden ohjailemiseen.  

 

Esimerkistä 17 löytyy useita modaalisia verbiketjuja, joiden kautta kirjoittaja 

pyrkii ohjailemaan lukijaa. 

 

17. Niin kauan kuin kasvava polvemme joutuu alkamaan tämän taipaleensa 

sairauksien ja kärsimysten kourissa, niin kauan kuin kuolema niittää 

saaliikseen runsain mitoin alkuaan tervettä elämää – emme me naiset 

saa suhtautua tähän kaikkeen välinpitämättömästi. Meillä on käytettävä-

nä kaikki keinot elämän varjon puolella elävien kansalaistemme kohot-

tamiseksi. Meitä ei kannusta vaikutusvallan saavuttaminen, vaan ihmis-

rakkauden toteuttaminen, minkä pitäisi olla jokaiselle naiselle tärkeim-

pänä tavoitteena. Sitä ominasuutta me pyrimme vaalimaan lähimmässä 

ympäristössämme, kodissa, mutta se on saatava määrääväksi koko yh-

teiskunnassa. 13–14/1939 

AINO LYYTINEN 

 

Esimerkin 17 alussa kirjoittaja vetoaa lukijoihin kertomalla lasten ja nuorten 

sairauksista. Ajatusviivan jälkeen alkavassa lauseessa kirjoittaja kääntää huo-
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mion lukijoihin, liittäen monikon ensimmäisellä persoonalla myös itsensä tä-

hän joukkoon: emme me naiset saa suhtautua tähän kaikkeen välinpitämättömästi.  

 

Tavan adverbiaali välinpitämättömästi määräytyy käytetyn käyttäytymis- ja suh-

tautumisverbin suhtautua vuoksi (ISK § 989). Modaaliverbit joutuu alkamaan, 

emme saa suhtautua, pitäisi olla ja on saatava kuvaavat vahvasti kirjoittajan nä-

kemystä siitä, miten naisten pitäisi toimia. Kirjoittaja käskee naisia toimimaan 

yhteiskunnan hyväksi, verraten kotia ja sen huolenpitoa yhteiskunnan vähä-

osaisten huolenpitoon. Kuten evaluoivien kielen keinojen ryhmässä, myös täs-

sä kirjoittaja pyrkii vetoamaan naisten omaantuntoon ja velvollisuudentun-

toon.  

 

 
 
5.1.3 Jos–konjunktio lauseen aloittajana 

 

Aineistossani esiintyy paljon lauseita, jotka alkavat jos–alistuskonjunktiolla. 

Tämänkaltainen kerronta kuvaa usein kirjoittajan toivomaa toimintaa, mutta 

jos–lekseemin läsnäolo kantaa mukanaan implisiittisen väärän toiminnan. Lau-

seenalkuinen jos kuvaa usein myös syy-seuraussuhteita, jolloin kirjoittaja yrit-

tää sanallistaa naisten toiminnan seurauksia. Jos–alkuiset lauseet esiintyvät se-

kä agenttien että aiheuttajien yhteydessä hyvin samantyyppisissä tehtävissä, 

jolloin niiden avulla osoitetaan implisiittisesti väärä toiminta. 

 

Seuraavassa esimerkissä vääränlaisena naisryhmänä ovat ne, jotka aikovat ää-

nestää miehiä. Lauseenalkuinen jos korostaa ihanteellisen naisen ominaisuuk-

sia. 

 

18. Heidän toimintansa korkein tarkoitusperä olkoon, että oikeuden ja rak-

kauden ihanteet saadaan kirkkaasti kuvastumaan ja tulevat toteutetuiksi 

kansojen laeissa ja laitoksissa, kansojen johdossa ja hallinnossa. Siinä 
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naisen suuri tehtävä, jos hän täyttää ominaisen, itsenäisen tehtävän. 
Antautuminen suuren valtiomeren aaltojen ajettavaksi on helppoa, pys-

tyssä pysyminen oman tehtävän suorittajana on vaikeaa ja raskasta syn-

nytystyötä. Mutta samoinkuin nainen synnytettyään tuntee puhtaimman 

ja korkeimman ilon siitä että hän on lahjoittanut ihmisille uuden elä-

män, uuden ihmisolennon, samoin on hän tunteva puhtainta iloa siitä, 

että hän luopi uutta elämää hengen maailmaan. Hän on silloin tietävä, 

että hän on oikein käsittänyt yhteiskuntaäitiytensä merkityksen, ja että 

hän on oikein käyttänyt sen voiman. Tämän kutsumuksen tunne var-

maan ohjasi Suomen naista kun hän mennessään ensimäisiin vaaleihin, 

ollessaan mukana ehdokkaita asetettaissa, ensimäisinä ehtoinaan mai-

nitsi, että hänen ehdokkaansa tarmokkaasti ajaisi kieltolakia. 9/1908  

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkki 18 kirjoittaja käyttää samanlaista naiseuteen liitettävää sanastoa, joi-

ta esiintyy myös aiemmissa esimerkeissä 2 ja 14. Yhteiskuntaäitiys ja synnyttä-

minen ovat naiselle samaistuttavia asioita, ja näiden metaforien kautta lukija 

ymmärtää asian tärkeyden. Kansanedustaja Hagman kuvaa monipuolisin sana-

kääntein naisten tehtäviä. Toisen virkkeen toinen lause alkaa adverbiaalikon-

junktiolla jos, joka liittää lauseet toisiinsa muodostaen ehdollisen vaikutelman 

naisen tehtävästä: [– –] jos hän täyttää ominaisen, itsenäisen tehtävän.  

 

Lauseen mukaan nainen on oikeanlainen vain toimiessaan kirjoittajan ohjaa-

malla tavalla, mutta rivien välistä pystyy tulkitsemaan lauseen myös kielteisenä 

ja näin ollen vääränlaisesta naisesta syntyvän tulkinnan. Lauseen merkitys 

kulkee mukana koko aineistokatkelman mukana, ja vain toimiessaan kirjoitta-

jan vaatimalla tavalla voi nainen "täyttää ominaisen, itsenäisen tehtävän". 

 

Antautuminen suuren valtiomeren aaltojen ajettavaksi on helppoa [– –] metaforal-

laan kirjoittaja viittaa selkeästi naisiin, jotka äänestävät miesten tahdon mu-

kaan, eivätkä ajattele itsenäisesti. Virkkeen lopussa kirjoittaja vertaa itsenäistä 
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toimintaa naisten tärkeimpään tehtävään synnyttäjinä, joka kuitenkin palkitaan 

myös yhteiskunnallisella puolella "on hän tunteva puhtainta iloa siitä, että hän 

luopi uutta elämää hengen maailmaan." 

 

Kahdessa viimeisimmässä lauseessa kirjoittaja painottaa, että nainen on hy-

vään lopputulokseen päästäkseen käsittänyt oikein ja käyttänyt oikein oikeuten-

sa. Näin ollen on oletettavissa, että kirjoittajalla on mielessään myös väärä tapa, 

mutta hän sanallistaa lukijalle vain oikean tavan.  

 

19. Jos naiset todella harrastavat oman kasvatuksensa parantamista, omien 

oikeuksiensa voimaanpääsemistä, jos he todella tahtovat, että Suomen 

kansasta tulee raitis, siveellinen ja siten sisällisesti luja, oikeamielinen ja 

voimakas kansa, niin he nyt käyttävät oikeuttaan ja menevät uurnille va-

litsemaan eduskuntaan sellaisia kansalaisia, joiden he varmaan tietävät 

näiden uudistusrientojen puolesta taistelevan. Ja muistakaa, naiset, että 

jos tahdotte myötävaikuttaa siihen, että kansamme pysyy laillisuuden 

pohjalla, että se kunnioittaen lakiinturvattua entisyyttään käy uutta 

Suomea luomaan, niin menkää uurnille valitsemaan eduskuntaan kan-

salaisia, joista tiedätte, että he tahtovat tätä kantaa puolustaa. 2/1907 

SOFIANTYTÄR 

 

Yllä olevassa esimerkissä 19 väärä nainen on implisiittisesti läsnä jos–alkuisten 

lauseiden kautta. Nimimerkki Sofiantytär kirjoittaa, kuinka naisten tulee toi-

mia, jos he haluavat muutosta. Virkkeet antavat kuitenkin myös ymmärtää, että 

naiset, jotka eivät toimi kirjoittajan toivomalla tavalla, eivät halua, että "Suomen 

kansasta tulee raitis, siveellinen ja siten sisällisesti luja, oikeamielinen ja voimakas 

kansa".  

 

Esimerkkivirkkeessä Jos naiset todella harrastavat oman kasvatuksensa paranta-

mista. Harrastaa on synonyymi toistuvalle toiminnalle (Kielitoimiston sanakirja 

s. v. harrastaa), joksi kirjoittaja on esimerkissä valinnut oman kasvatuksen pa-
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rantamisen. Myös muut esimerkin jos–konjunktion yhteydessä esiintyvät sub-

jektit toimivat agentteina, sillä kirjoittaja on valinnut verbeikseen tahtomisen, 

jolla tarkoitetaan usein määrätietoista pyrkimistä johonkin päämäärään (Kieli-

toimiston sanakirja s. v. tahtoa).  

 

Lauseenalkuisella jos–konjunktiolla kirjoittaja korostaa sitä, mikä on oikeaa ja 

toivottavaa toimintaa, mutta virkkeissä on aina läsnä implisiittisesti myös väärä 

toiminta. Jos–konjunktion avulla kirjoittaja pystyy osoittamaan ja spekuloi-

maan syy-seuraussuhteita. Tätä kautta heidän on mahdollista vaikuttaa lukija-

kuntansa valintoihin.  

 

 
5.1.4 Monikon 1. persoona 
 
 
Monikon 1. persoonan käyttö epätoivottujen naisten aineistossani on kirjoitta-

jalta huomionarvoinen valinta, sillä monikon 1. persoonan avulla kirjoittaja si-

sällyttää itsensä siihen naisryhmään, josta kirjoittaa. Seuraavassa esimerkissä 

huomio kiinnittyy kirjoittajan tapaan hyödyntää ryhmään kuulumista argu-

mentoinnissaan. Esimerkki alkaa yksiäänisellä mielipiteen ilmaisulla mielestäni, 

jonka jälkeen kirjoittaja nostaa moniäänisesti taustaryhmän näkyville käyttä-

mällä monikon 1. persoonaa. 

 

20. On mielestäni maailman luonnollisin asia, että me naiset eduskuntavaa-

leissa äänestämme naisehdokkaita. Jos emme sitä tee, mitä me sitten 

äänioikeudella teemme? Valitettavasti tämä asia ei vielä ole selvä edes 

kaikille akateemisesti sivistyneille naisillekaan. Kuulin kerran erään 

rouvan sangen kiivaasti sanovan, että hän ei koskaan äänestä naiseh-

dokkaita, sillä miehet ymmärtävät kaikki asiat paljon paremmin kuin 

naiset. Ja tämäkin oli ylioppilasihminen. 17/1930 

E. G. 
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Esimerkissä 20 nimimerkki E. G. sisällyttää itsensä ryhmään pyrkiessään va-

kuuttamaan lukijat äänioikeuden hyödyllisyydestä. Hän käyttää myös lainaus-

keinoa, jota Fairclough (1992: 85) kutsuu näkyväksi intertekstuaalisuudeksi (ks. 

tarkemmin tutkielman s. 27–28). Kirjoittaja referoi aiemmin kuulemansa tilan-

teen ja kuvailee lähtökohtaisesti positiivisin ilmauksin lainauksensa lähteenä 

olevaa naista. Kirjoittaja kuvailee tekstinsä agenttia käyttäen nimeämiskeinoja 

akateemisesti sivistynyt nainen, eräs rouva ja ylioppilasihminen, jotka kaikki ovat 

positiivisia ilmauksia ja kertovat tavallista korkeammasta sivistyksestä 1930-

luvun Suomessa. Kuitenkin kirjoittajan muut valinnat (asia ei vielä ole selvä edes 

[– –], ja tämäkin oli [– –]) kertovat lukijalle kirjoittajan olevan vain järkyttynyt si-

vistyneen naisen ratkaisusta olla äänestämättä naisia.  

 

Kirjoittaja pyrkii vetoamaan suoraan lukijoihin käyttämällä monikon 1. per-

soonaa. Hän kirjoittaa naisten äänestämisestä maailman luonnollisimpana 

asiana ja esittää kaikille naisille kohdennetun kysymyksen äänioikeuden mer-

kityksestä.   

 

Monikon 1. persoonaa käyttämällä kirjoittaja pyrkii luomaan me-henkeä sisäl-

lyttämällä itsensä abstraktiin naisryhmään. Esimerkissä 21 tulee esiin aineis-

tossa laajasti käytetty yksittäinen lauseke velvollisuuksien laiminlyönti, joka esiin-

tyy pelkästään epätoivottujen naisten lähikontekstissa seitsemän kertaa kah-

denkymmenen mielipidekirjoituksen aineistossa.  

 

21. Vaikeimmissa tilanteissa nainen tosin ennen on usein ollut pelkkä syr-

jästäkatsoja. Se aika kuitenkin on jo ohi eletty eikä enää voi uudistua, 

ellemme itse vapaaehtoisesti luovu oikeuksistamme. Olisimme silloin 

oman asemamme turmelijat maahan kätkien leiviskämme, jonka esille 

kaivaminen kävisi ylivoimaiseksi, ja vastaisuudessa meitä tuskin enää 

eduskunnassa kaivattaisikaan. 17/1930 

OLGA OINOLA 
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Leiviskän kätkeminen maahan tarkoittaa velvollisuuden laiminlyömistä (Kieli-

toimiston sanakirja s. v. leiviskä), joka on tuttu retoriikka aineistossani (ks. 

esim. Aktiivinen nainen -luvun yhteenveto: 17/1930 Pohjala). Kontekstissa kir-

joittaja kirjoittaa, että nainen on aiemmin ollut pelkkä syrjästäkatsoja, mutta 

siihen palaaminen vaatii naisten vapaaehtoista oikeuksista luopumista. Kirjoit-

tajan mukaan naiset silloin laiminlöisivät velvollisuutensa ja aiheuttaisivat 

oman asemansa heikkenemisen.  

 

Kirjoittaja pyrkii monikon 1. persoonan käytöllään syyllistämään koko nais-

ryhmän, jos naiset luopuvat oikeuksistaan. Tulevilla tapahtumilla ja seurauksilla 

spekulointi toimii varoituksena kaikille naisille.  

 

Monikon 1. persoonan käyttö sisällyttää kirjoittajan aina siihen epätoivottujen 

naisten joukkoon, josta hän kirjoittaa. Tällä tavalla kirjoittaja pyrkii korosta-

maan lukijoilleen niitä laajoja, koko naiskuntaa koskevia seurauksia, voi olla, 

jos naiset eivät kaikki yhdessä toimi toivotulla tavalla. Monikon 1. persoonan 

yhteydessä useimmiten esitetään hypoteettisia seurauksia, ja näin ollen se jäl-

leen eroaa tehtäviltään muista moniäänisistä kielenpiirteistä. 

 

 
 
5.2 Passiiviset naiset 

 
Tässä luvussa analysoidaan kokijan, kohteen ja hyötyjän semanttiset roolit. 

Nämä roolit kuvaavat naista passiivisena sivustaseuraajana, joka saattaa ajatel-

la, mutta ei kuitenkaan aktiivisesti toimi. Passiiviset naiset muodostavat epä-

toivottujen naisten semanttisista rooleista vain 21 prosenttia kaikista subjek-

teista (33 kappaletta 158:sta subjektista). Matalasta passiivisten naisten luku-

määrästä päätellen aktiivisesti ja tietoisesti väärin toimiva nainen on aineiston 

kontekstissa selvästi perustellumpi ratkaisu kuin passiivisen sivustaseuraajan 

kuvaaminen. 
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Aloitan luvun kokijan roolin analysoimisella, jonka jälkeen siirrytään kohteen 

ja hyötyjän rooleihin. Kokijan rooli on passiiviseksi kuvattujen naisten suurin 

rooli ja heti agentti-roolin jälkeen toiseksi yleisin epätoivotun naisen semant-

tinen rooli. Kokijan rooleja löytyy aineistosta yhteensä 26 kappaletta eli 16,5 

prosenttia subjektien kokonaismäärästä. Kokijoiksi on analysoitu kaikki ne 

naiset, joista kirjoitetaan vain pään sisäisiin tapahtumiin vedoten, kuten esi-

merkiksi ajatteluun, pelkäämiseen ja tottumukseen liittyvissä lauseissa. Koki-

jan roolin avulla kirjoittaja kuvaa naisten toimintaa usein heidän aistiensa tai 

ajatusmaailmansa kautta, jolloin konkreettisia tekoja ei synny. Kokijan rooli 

antaa naisista passiivisen kuvan. Mielipidekirjoittajien mukaan kokijanaiset 

usein kyllä ajattelevat, mutta eivät aktiivisesti toimi, jolloin he edustuvat ai-

neistossa passiivisiksi kokijoiksi.   

 

Kokijan analyysi alkaa esimerkillä 22, jossa kirjoittaja spekuloi naisten syitä 

jäädä pois eduskuntavaaliäänestyksestä. Myös passiivisten naisten lähikonteks-

tissa on paljon moniäänisiä piirteitä, ja ne on eritelty tarkemmin jälleen omissa 

alaluvuissaan semanttisten roolien analyysin jälkeen.  

 

22. Puolet kaikista niistä naisista, joille valtio on antanut oikeuden äänestää 

ja joiden myöskin, jos he [KOKIJA] käsittävät oikealla tavalla kansalais-

velvollisuutensa, pitäisi käyttää tämä velvollisuutensa, jäävät yksinker-

taisesti pois. Välinpitämättömyyskö? Mukavuusko? Laiskuusko? Saamat-

tomuusko? Kykenemättömyys järjestää parin tunnin poissaolo kodista? 

Taikka ymmärtämättömyyskö? 10/1939 

DAGMAR KARPIO 

 

Esimerkissä analyysin semanttinen rooli löytyy ensimmäisen virkkeen toisesta 

lauseesta: [– –] jos he käsittävät [oikealla tavalla] kansalaisvelvollisuutensa [– –]. 

Lauseessa kirjoittaja puhuu käsittämisestä, joka tarkoittaa ymmärtämistä ja oi-

valtamista, joka ei vielä johda konkreettisiin tekoihin. Tällöin subjektin se-

manttinen rooli on kokija. Lauseen aloittava jos kuvastaa sitä, ettei kirjoittaja 
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ole varma ovatko kaikki naiset käsittäneet kansalaisvelvollisuuksiaan. Kirjoitta-

jan valitsema adverbiaali oikealla tavalla kertoo suorasanaisesti siitä, että kir-

joittajalla on mielessään myös väärä tapa. 

 

Seuraavassa esimerkissä 23 kokijan rooli luodaan puhumalla naisten mieliku-

vista.  

 

23. Parin kuukauden perästä pauhaavat taas vaalihälyytykset. Olisiko niin, 

että taaskin löytyy puolimiljoonaa naista, jotka auttavat miehiä komeaan 

vaalivoittoon? Ilmeisesti meillä on vielä paljon naisia, joille mies symbo-

loi isänmaata, kansaa, perhettä, tietoa ja kuntoa. Nämä naiset [KOKIJA] 

eivät omasta mielestään katso olevansa mitään, he [KOKIJA] uskovat 

olevansa jotakin vasta miehen kautta. Mutta silloin myös on lähellä vaa-

ra, että miehet arvioivat naiset vain toisen luokan kansalaisiksi. 10/1939 

MANDI HANNULA 

 

Esimerkissä kirjoittaja puhuu naisista miesten auttajina ja miehiin luottavina. 

Tämän johtopäätöksen kautta hän kirjoittaa olettamaansa naisten käsitystä 

heistä itsestään. Toisessa lauseessa kirjoittaja kertoo uskomuksista:  

 
1) Nämä naiset eivät omasta mielestään katso olevansa mitään, 
 
2) [– –] he uskovat olevansa jotakin vasta miehen kautta. 

 

Nuo kaksi lausetta yhdistettynä, toisiaan tukien, kuvaavat naista semanttisesti 

kokijana. Naiset eivät katso olevansa mitään on hyvin abstrakti ilmaus ja liikkuu 

ainoastaan naisten tietoisuuden tasolla vaikuttaen kuitenkin heihin. Saman 

asian tekee se, kun he uskovat olevansa jotakin vasta miehen kautta, jolloin naiset 

eivät toimi aktiivisesti itse vaan kirjoittajan mukaan vain miehen kautta. Kir-

joittajan käyttämä predikaatti uskoa vahvistaa kokijan roolia. 
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Kokijan semanttisen roolin yhteydestä löytyy myös muutamia esimerkkejä, 

joiden kontekstista ei löydy alaluvuissa jaoteltuja moniäänisiä piirteitä. Seu-

raavassa esimerkissä ilmenee aktiivisten naisten esimerkissä 4 kuvattu impli-

siittinen velvollisuuden laiminlyöminen: 

 

24. Naisten välinpitämättömyys valtiollisessa elämässä johtunee ehkä myös-

kin siitä, etteivät he [KOKIJA] tunne sitä kantavuutta, mikä naisten 

osuudella eduskuntatyössä todellisuudessa on. 13–14/1939 

AINO LYYTINEN 

 

Kirjoittaja spekuloi mistä naisten välinpitämättömyys saattaisi johtua kirjoitta-

essaan, etteivät he tunne sitä kantavuutta, mikä naisten osuudella eduskuntatyössä 

todellisuudessa on. Tuntemisen synonyymina toimii tässä kontekstissa tietämi-

nen (Kielitoimiston sanakirja s. v. tuntea), eli naiset eivät tiedä, mikä vaikutus 

heidän toimillaan olisi. Kun ihminen ei tunne tai tiedä jotakin, hän toimii ko-

kijana virkkeessään.  

 

Kokija-roolin epätoivotut naiset ovat niitä, jotka eivät mielipidekirjoittajien 

mukaan toimi toivotulla tavalla, vaikka heillä saattaisi ollakin tieto siitä, miten 

pitäisi toimia. Nämä kokijat ajattelevat ja tuntevat asioita, mutta tämä ei kui-

tenkaan johda konkreettisiin tekoihin muiden naisten hyväksi. Kokijat ovat 

analyysini mukaan ryhmä, joka ei ole ymmärtänyt tai tiedostanut oikeuksiaan 

ja velvollisuuksiaan riittävästi toimiakseen niiden velvoittamalla tavalla. Kokijat 

kuvataankin hieman apaattiseksi ryhmäksi. 

 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään kohteen semanttista roolia. Kohde on aineis-

tossa tyypillisimmin tekemisen "sisällönobjekti", josta usein puhutaan ikään 

kuin se ei olisi kontekstissa läsnä. Kohteen rooli kuvaa naista usein hyvin ul-

kopuolisena. Semanttisia kohteita löytyy aineistosta jo selkeästi edeltäviä roo-

leja vähemmän, vain viisi kappaletta 158:sta epätoivotusta subjektista.  
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Ensimmäisessä kohteen esimerkissä 25 esiintyy metafora nukkuvista äänestä-

jistä.  

 

25. Naisten näkemyksen tulee päästä isänmaan asioissa vaikuttamaan. Olisi-

vatko naiset jo antaneet kaiken, mihin kykenevät yhteiselämälle? Eikö-

hän saattaisi olla niin, että naiset [KOHDE] vielä nukkuvat tiedottomina 

omista luovista voimistaan ja että siis ihmiskunnassa on olemassa uusia 

lähdesuonia, jotka voivat välittää uutta voimaa suurista voimanlähteistä, 

kunhan ne vain pääsevät puhkeamaan? 10/1939 

DAGMAR KARPIO 

 

Esimerkin toisessa virkkeessä kirjoittaja ottaa aineistoni rajaukselle oleellisen 

epätoivotun naisen esiin: Naiset vielä nukkuvat tiedottomina omista luovista voi-

mistaan [– –].Kirjoittajan käyttämä adverbiaali tiedottomina rajaa nukkuvien 

naisten semanttisia mahdollisuuksia. Kokijan rooli vaatisi tietoista ajattelua ja 

agentin rooli aktiivista toimintaa, joista tiedottomasti nukkuminen ei ole kum-

paakaan. Näin ollen naiset tässä kontekstissa rooliutuvat semanttisesti vain lau-

seen sisällönobjekteiksi eli kohteiksi.  

 

Seuraavassa esimerkissä 26 kirjoittaja kuvailee naisia ja spekuloi syitä heidän 

toiminnalleen. Tiiviin lausekontekstin ja passiivisten naisten vähyyden vuoksi 

tässä yhteydessä analysoidaan poikkeuksellisesti molemmat ensimmäisestä 

virkkeestä löytyvät semanttiset roolit. 

 

26. Naiset [KOHDE] ovat yleensä taipuvaisia ja he [KOKIJA] uskovat pai-

nettuun sanaan, jo siitäkin syystä etteivät itse istu sanomalehtitoimis-

toissa ja tiedä miten löyhällä perusteella ne mielipiteet monasti ovat, 

joita yleisölle tyrkytetään. Ja niin sitten käypi että vaikka naisvalitsijat 

ovat enemmistönä kaatuvat heidän ehdokkaansa kerta toisensa perästä. 

8/1909 

NAISVALITSIJA 
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Esimerkki alkaa lauseella Naiset ovat yleensä taipuvaisia [– –]. Lauseessa naiset 

on semanttisesti sisällönobjekti eli se jota kuvaillaan, jolloin semanttinen rooli 

on kohde. Kirjoittaja puhuu jälleen naisista yleistävällä tasolla, ikään kuin jo-

nakin epämääräisenä ulkopuolisena joukkona, johon kirjoittaja itse ei lukeudu. 

 

Virke jatkuu seuraavasti semanttista roolia vaihtaen: [– –] he uskovat painettuun 

sanaan, [– –]. Uskominen ei ole aktiivista, agentiivista toimintaa, mutta subjek-

tissa tapahtuu silti jotakin. Uskominen vaikuttaa subjektin tietoisuuteen, jol-

loin he toimii lauseessa semanttisesti kokijana.  

 

Yksi semanttinen kohde "Ja menkää samalla siveelliseen kuolemaan" (Hagman, 

10/1908) esiintyi jo aiemmin esimerkissä 8. Aiheuttaja-roolien jälkeisessä virk-

keessä kirjoittaja viittaa lukijoihin vain menkää–predikaatin avulla. Tässä yh-

teydessä subjekti toimii semanttisesti kohteena, sillä kirjoittaja jatkaa aiheutta-

jien yhteydessä aloittamaansa imperatiivimuodon käyttöä. Menkää–predikaatti 

toimii kontekstissaan kuitenkin vain abstraktisti, koska menemisen kohteena 

on siveellinen kuolema. Tällöin naiset eivät konkreettisesti mene mihinkään, 

vaan kirjoittaja ainoastaan käskee heitä ryhmänä, kohteina.  

 
Aineiston perusteella kohteen semanttisesta roolista ei voi tehdä yleistyksiä tai 

tyhjentävää tulkintaa sen marginaalisen esiintymisen vuoksi. Kohde semantti-

sena roolina tuo naisista kuitenkin esiin kahdenlaista tulkintaa: kirjoittajat kir-

joittavat naisista joko ulkoistavaan sävyyn, aivan kuin he eivät olisi kirjoitus-

kontekstissa läsnä tai kirjoittajat kuvailevat naisia jollakin yleistävällä tavalla 

(nukkuvat tiedottomina esimerkki 25, naiset ovat taipuvaisia esimerkki 26 sekä tosi 

nainen evaluoivien tekstin piirteiden yhteydessä, esimerkissä 30). Kohteena 

naisella ei useinkaan ole valinnanvaraa siinä tapahtumassa, jossa he ovat mu-

kana, jolloin heitä käsitellään enemmänkin vain lauseen sisällönobjekteina, ja 

puhutaan ikään kuin kontekstista ulkopuolisena. Kohteena toimivia subjekteja 

on aineistossa vain 3,2 prosenttia kaikista subjekteista, joten pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä ei kohteiden käyttötarkoituksesta pysty tekemään.  
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Viimeisenä semanttisena roolina käsitellään hyötyjä, joka on elollinen tekemi-

sestä hyötyvä olio, useimmiten ihminen (Hakulinen & Karlsson 1979: 102; 

Frawleyn 1992: 215, 217). Tutkielman analyysin näkökulmasta hyötyjiksi on 

luettu ne naiset, jotka ovat hyötyneet esitaistelijoiden työstä, tai kun kyseeseen 

on tullut naisten hyötyminen naisten äänestämisestä. Näissä konteksteissa kir-

joittaja osoittaa näiden naisten silti toimivan epätoivotulla tavalla hyvästä alku-

asetelmasta poiketen, jonka vuoksi ne ovat relevantteja aineistossani. Hyötyjän 

rooli kuuluu passiivisten naisten ryhmään, sillä hyötyjä ei ole itse tehnyt saa-

vutetun asemansa eteen mitään. 

 

Hyötyjä on aineiston harvinaisin semanttinen rooli. Tapauksia on vain kaksi 

eli vaivaiset 1,3 prosenttia subjektien kokonaismäärästä. Epätoivottuja naisia 

tarkasteltaessa hyötyjä ei ole otollisin semanttinen rooli ja näin ollen sen har-

vinainen käyttö ei ihmetytä. Molemmat tapaukset on eritelty alle. Molemmissa 

semanttisen roolin tekstikonteksteissa on käytetty paljon moniäänisiä keinoja, 

joita tutkielmassa on eritelty jo aiemmin, ja joita tarkastellaan vielä seuraavissa 

alaluvuissa passiivisten naisten esimerkkien kautta. 

 

27. Meidän eduskunnassamme on liian vähän naisedustajia. Me olemme 

huonosti hoitaneet sitä leiviskää, jonka naisasian esitaistelijat meille jät-

tivät. He taistelivat urhoollisesti tuskalla ja vaivalla, jotta meille annet-

taisiin oikeus hankkia elatuksemme täällä. Tämän työn tuloksia me 

[HYÖTYJÄ] nyt saamme nauttia, mutta päämme painuu häpeään siksi, 

että kiitollisuuden velka heille on maksamatta, leiviskä hoitamatta ja tu-

levaisten naissukupolvien asia huonoissa käsissä. 17/1930 

KYLLIKKI POHJALA 

 

Esimerkissä hyötyjän rooli löytyy virkkeen tämän työn tuloksia me nyt saamme 

nauttia, mutta päämme painuu häpeään siksi, että kiitollisuuden velka heille on mak-

samatta, [– –] ensimmäisestä lauseesta kirjoittajan viitatessa aiempien naissu-

kupolvien tekemään työhön.  
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Lauseen subjekti me koskee kaikkia naisia monikon 1. persoonan vuoksi. Pre-

dikaattilauseke saavat nauttia tekee subjektista hyötyjän, ja virkkeen jatko sitoo 

lauseen aineiston rajaukseen epätoivotuista naisista. Nämä samat naiset, jotka 

saavat nauttia, painavat myös päänsä häpeään oman käytöksensä vuoksi.  

 

Aineiston toinen hyötyjä löytyy esimerkin 28 lopusta. Tekstikonteksti on pitkä, 

jotta semanttisen hyötyjän tulkittavuus paranee.  

 

28. Äänioikeutettuja naisia on yli miljoonan. Näistä oli n. 400 000 äänestä-

mättä osoittaen täydellistä välinpitämättömyyttä siitä, miten maata halli-

taan. 500 000 äänesti miehiä. antaen näin epäluottamuslauseen omalle 

sukupuolelleen. Noin 100 000 naista veti viivansa naisten listaan osoitta-

en sillä sen, että me naisetkin tahdomme ottaa kantaaksemme vastuun 

maan kohtaloista. Tällainen asian tila ei suinkaan ole kunniaksi meille 

naisille. Sen seurauksena on naisten syrjäytyminen valtiollisen elämän 

piirissä. Tarkoituksemme on tarkastella tämän ilmiön seurauksia. Pää-

asiallisena syynä tällaisen asian tilaan on se, että naiset yleensä eivät ole 

tietoisia niistä mahdollisuuksista, mitä he [HYÖTYJÄ] voivat saada hy-

väkseen äänestämällä naisia eduskuntaan. Eduskuntahan säätää lait ja 

asetukset, joiden puitteissa meidän jokapäväinen elämämme kulkee.  

     13–14/1939 

AINO LYYTINEN 

 

Virkkeen pääasiallisena syynä tällaisen asian tilaan on se, että naiset yleensä eivät 

ole tietoisia niistä mahdollisuuksista, mitä he voivat saada hyväkseen äänestämällä 

naisia eduskuntaan viimeisestä lauseesta löytyy subjektissa oleva hyötyjä.  

 

Subjekti he toimii tässä yhteydessä eräänlaisena futuurisena hyötyjänä, sillä 

naisten tulee kirjoittajan mukaan äänestää naisia hyötyäkseen itsekin. Edelli-

sen lauseen mukaan naiset yleensä eivät ole tietoisia niistä mahdollisuuksista [– –], 

mutta kirjoittajan tavoitteena on nyt valistaa lukijaansa.  
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Molemmat hyötyjät ovat hyvin erilaisia eikä roolista voi kokonaisuutena vetää-

kään johtopäätöksiä vähäisen lukumäärän vuoksi. Kuten jo kuitenkin kappa-

leen alussa todettiin, hyötyjän roolien vähyys on melko oletettavakin aineiston 

kontekstissa, jossa analyysin kohteena ovat olleet epätoivotulla tavalla toimivat 

naiset. 

 

Seuraavaksi neljässä alaluvussa eritellään lyhyesti samoja moniäänisiä piirteitä, 

kuin aktiivistenkin naisten yhteydessäkin. Nämä piirteet ovat evaluoivat tekstin 

piirteet, modaaliverbit, Jos–konjunktio lauseen aloittajana sekä monikon 1. 

persoona.  

 

 

5.2.1 Evaluoivat tekstin piirteet 

 

Evaluoiviksi piirteiksi olen jälleen huomioinut evaluoivat adjektiivit, adverbit, 

evaluoivan nimeämisen sekä erilaiset metaforat. Ensimmäisessä evaluoivien 

tekstin piirteiden esimerkissä kirjoittaja kuvailee naista. Käsiteltävät kielenpiir-

teet on jälleen alleviivattu. 

 

29. Vaikeimmissa tilanteissa nainen tosin ennen on usein ollut pelkkä syr-

jästäkatsoja. Se aika kuitenkin on jo ohi eletty eikä enää voi uudistua, 

ellemme itse vapaaehtoisesti luovu oikeuksistamme. 17/1930 

OLGA OINOLA 

 
Esimerkissä 29 kirjoittaja kuvailee naisten aiempaa toimintaa eduskunnassa. 

Pelkkä syrjästäkatsoja kuvaa aistinvaraista toimintaa, mutta on myös synonyymi 

sivulliselle ja osattomalle. Tuon evaluoivan predikatiivin avulla kirjoittaja 

osoittaa, että naiset ovat tarkkailleet tilannetta sivusta itse siihen konkreettises-

ti osallistumatta.  
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Seuraavassa esimerkissä 30 kirjoittaa vetoaa lukijoihin samanlaisella ni-

meämiskeinolla kuin Lucina Hagman tekee esimerkissä 6 aiheuttajan semant-

tisen roolin yhteydessä puhuessaan oikeista naisista.  

 

30. Suoranaiseksi vastaukseksi niille, jotka vakavasti kysyvät, miksi sitten 

naiset e i v ä t voisi antaa miehille valtuuksia edustaa itseään eduskun-

nassa, voidaan sovittaa ne hänen sanansa, joilla hän kumoaa väitteet, et-

tä nainen lakkaa olemasta "tosi nainen" niin pian kuin hän alkaa toimia 

syiden ja perusteiden eikä enää tunteen, vaiston ja hetkellisten mieli-

johteiden mukaan. 3/1945 

DAGMAR KARPIO 

 

Tässä esimerkissä 30 kirjoittaja haluaa kumota väitteet, joiden mukaan nainen 

lakkaa olemasta "tosi nainen" niin pian kuin hän alkaa toimia syiden ja perusteiden 

eikä enää tunteen, vaiston ja hetkellisten mielijohteiden mukaan. 

 

Evaluoiva nimeämiskeino tosi nainen määrittää kirjoittajan implikoimaa väärän-

laista naista. Jo aiemmin esimerkissä 6 käytetty samankaltainen ilmaus oikea 

nainen kuvaa kirjoittajan ja tämän kuvatun naisen suhdetta. Kirjoittajan valinta 

käyttää ilmausta oikea nainen tai tosi nainen kuvaa valtasuhdetta, jossa kirjoittaja 

kohottaa itsensä kuvaamiensa naisten yläpuolelle.  

 

Evaluoivien piirteiden monipuolisena edustajana toimii seuraava Lucina 

Hagmanin 10/1908 julkaistun kirjoituksen katkelma, jossa kirjoittaja kritisoi si-

vistyneistön naisia:  

 

31. "Että naismaailman syvissä riveissä" edelleen on laajat kerrokset sellai-

sia naisia, jotka antavat ajaa itsensä karjana vaaliuurnalle, se on mieli-

pahalla tunnustettava. Nämä "syvät rivit" eivät kuitenkaan ole etsittävät 

etupäässä sieltä, missä "syvien rivien" ylimalkaan luullaan olevan talon-

poikaiskansan ja työnväenkeskuudessa, vaan paremmin niinkutsuttujen 
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sivistyneiden leiristä. – Siellä ovat ne "syvät rivit", joiden itsetajunta  

vielä on ummessa. 10/1908 

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkissä 31 kirjoittaja viittaa sivistyneistöön nimeämällä nämä naiset syviksi 

riveiksi. Kirjoittaja pyrkii kumoamaan syvien rivien stereotypian tarkentamalla 

kirjoituksessaan arvostelunsa kohteet. Hagman hyödyntää myös esimerkissä 1 

käyttämäänsä nimeämiskeinoa naisista karjana, jolla hän kuvaa naisia yhtenäi-

senä ja ohjailtavana joukkona. Nimeämiskeino syvät rivit toimii aristokraatti-

seksikin arvostellussa (Hietala: 1997) Naisten ääni -lehdessä kirjoittajan ulkois-

tavana keinona, jolla hän sulkee itsensä tämän ryhmän ulkopuolelle. 

 

 

5.2.2 Modaaliverbit 

 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään modaaliverbejä. Esimerkistä löytyy useita 

modaaliverbejä, joiden avulla kirjoittaja tekee päätelmiä naisten poisjättäyty-

misestä. Esimerkissä 32 modaaliverbit ovat kontekstissa läsnä verbiketjujen 

muodossa, kuten ei voi johtua tai täytyy olla. 

 

32. Syy naisten välinpitämättömyyteen ei voi johtua kotoisen rakkauden 

puutteesta, ei välinpitämättömyydestä onnen ja rauhan vaalinnassa. – 

Sen täytyy olla yksinomaisena seurauksena yleisestä tavasta, jolla nainen 

halki aikain on tottunut jättämään kaikki kodin ulkopuoliset asiat, s. o. 

esim. kunnalliset ja valtiolliset tehtävät miesten tahdosta, kyvystä ja vel-

vollisuudentunnosta riippuviksi. Tämän syvälle piintyneen käsityksensä 

hämmentämänä saa nainen kärsiä monesta kipeästä epäkohdasta, hän 

lyö laimin monen tärkeän tehtävän suorittamisen, johon, jos hänen 

elämänkäsityksensä olisi tullut avarretuksi, tuntisi omantunnon äänen 

velvoittavaa kutsumusta. – Ja sanottakoon suoraan – joiden täyttämises-

tä häntä ei voisi mikään estää, ei väkivaltakaan. Osanotto nyt suoritetta-
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viin eduskuntavaaleihin on yksi tämmöinen tehtävä, johon jo vähem-

mänkin avartunut naissydän tuntee velvoittavaa kutsumusta. 5/1919 

EMIL WAMMASKOSKI 

 

Ainoana aineiston tunnistettavana miehenä kirjailija Wammaskoski spekuloi 

yhden mielipidekirjoituksen verran syitä naisten välinpitämättömyydelle. 

Wammaskoski ei pyri modaaliverbeille ohjailemaan naista, vaan verbiketjujen 

avulla kuvaa naisia hieman surkeiksi olijoiksi, joiden elämänkäsitys ei vielä ole 

tullut avarretuksi. Wammaskoski ei syyllistä naisia kirjoituksellaan, vaan ainoas-

taan toteaa, että avartunut naissydän tuntee kyllä velvollisuutensa yhteiskun-

nallisessa elämässä. Tällä tavoin kirjoittaja vaikuttaa lukijaan, joka ei halua olla 

Wammaskosken kuvailema hämmentynyt ja vanhojen käsitysten kahlitsema 

nainen.  

 

Passiivisten naisten konteksteissa modaalinen verbiketju on huomattavasti 

yleisempi pelkkään modaaliverbiin verrattuna. Useista aineistokatkelmista, ku-

ten esimerkeissä 25 ja 30 löytyy ainoastaan modaalisia verbiketjuja, joiden 

avulla naisia ei käsketä, vaan heistä kirjoitetaan ohjailevammin sekä mahdolli-

sia seurauksia spekuloiden.  

 
 
 
5.2.3 Jos–konjunktio lauseen aloittajana 

 

Toiseksi viimeisenä moniäänisyyttä rakentavana ryhmänä on lauseen aloitta-

van jos–konjunktion konteksti, jonka käytöllä kirjoittaja usein tuo tekstiin imp-

lisiittisesti kaksi puolta: Oikean puolen ja väärän puolen, joiden avulla speku-

loidaan tulevia tapahtumia. Esimerkissä 33 esiintyvä lauseen aloittava jos sanal-

listaa väärän toiminnan:  

 

33. Jos me naiset koskaan olemme eksyneet tuudittautumaan siihen luu-

loon, että naisasia on jo tehnyt tehtävänsä ja joutaa pois päiväjärjestyk-
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sestä, niin kyllä eräät ilmiöt viimeaikaisissa sisäpoliittisissa virtauksis-

samme ovat meidät taas ravistaneet hereille. Sellaisella piittaamatto-

muudella ja yliolkaisuudella on kommunismia vastustavan liikkeen joh-

don taholta suhtauduttu tahi vedottu toiseen puoleen kansastamme, 

naisiin. 17/1930 

DAGMAR KARPIO 

 

Tekstissä kirjoittaja yrittää vedota naisiin, jotta harhaluulot naisasian tarpeet-

tomuudesta poistuisivat. Monikon 1. persoona me naiset ja jos–konjunktio ku-

vaa kirjoittajan tapaa vedota koko naisjoukkoon ja ravistaa heidän hereille. 

Lauseen predikaatti olemme eksyneet tuudittautumaan hyödyntää metaforia sekä 

eksymisestä, joka usein tapahtuu vahingossa, että tuudittautumisesta, jolla ku-

vataan lähinnä uppoutumista johonkin miellyttävään harhaluuloon (Kielitoi-

miston sanakirja s. v. eksyä; tuudittautua). Juuri näitä harhaluuloja kirjoittaja 

pyrkii kirjoituksellaan poistamaan ja saada naiset jälleen toimimaan tehokkaas-

ti. 

 

Jos–konjunktio korostaa, että kaikki naiset eivät välttämättä ole ajatelleetkaan 

naisasian tehneen tehtävänsä, mutta kirjoittaja haluaa varmistaa kirjoitustyylil-

lään, ettei kukaan nainen ajattele näin.  

 
 
 
5.2.4 Monikon 1. persoona 

 

Monikon 1. persoonan avulla tehdään passiivisten naisten kontekstissa saman-

laisia ratkaisuja, kuin aktiivistenkin naisten ryhmässä. Kirjoittaja tekee ratkai-

sun samaistaakseen itsensä samaan ryhmään naisten kanssa, jolloin hän pystyy 

korostamaan epätoivottujen päätösten ja tapahtumien laajuutta koko naisvä-

keen. Esimerkissä 34 kirjoittaja päivittelee naisten henkisen olemuksen puu-

tetta: 
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34. Voi meitä naisia, kuinka kaukana vielä olemmekaan heräämyksestä, itse-

tunnosta, ihmisvelvollisuuden ymmärtämisestä. 17/1930  

LUCINA HAGMAN 

 

Esimerkissä 34 kirjoittaja samaistaa itsensä kaikkiin naisiin käyttäessään moni-

kon ensimmäistä persoonaa. Aineistoesimerkki on samalta vuodelta 1930 ja 

samasta Naisten ääni -lehdestä, kuin edellinenkin esimerkki jos–konjunktion 

yhteydessä, jossa kirjoittaja korosti naisille naisasian tärkeyttä. Nämä kaksi 

esimerkkiä ovat hyvin erilaisia, sillä jälkimmäisen mukaan kaikki naiset ovat 

vielä kaukana yhteiskunnassa tarvittavista arvoista.  Tämä osoittaakin, että mie-

lipidekirjoittajien subjektiivinen maailma, ja tapa ilmaista ja tuoda moniääni-

syyttä teksteihinsä vaihtelee suuresti. Aineistossa usein esiintyvä kirjoittaja 

Hagman on huomattavasti monia muita kovasanaisempi, kun esimerkiksi esi-

merkin 33 Karpio toimii huomattavasti maltillisemmin. 

 

 

5.3 Yhteenveto 

 
Olen tarkastellut Pro gradu -tutkielmassani Naisten ääni -lehdessä ilmestyneitä 

vaaleja edeltäviä mielipidekirjoituksia, ja erotellut syntaktisesti subjektina toi-

mivat epätoivotut naiset semanttisten roolien kategorioihin. Näiksi kategori-

oiksi hahmotin aktiiviset ja passiiviset naiset, joista ensimmäiseen sisältyi 

agentin ja aiheuttajan roolit, sekä jälkimmäiseen kokijan, kohteen ja hyötyjän 

roolit.  

 

Leinon (2001: 25) mukaan monet semanttiset roolit voidaan luokitella syntak-

sin kautta kuuluvaksi tiettyihin verbeihin, jolloin niillä on taipumus koodittua 

tiettyinä lauseenjäseninä. Semantiikka ja syntaksi eivät kuitenkaan kooditu au-

tomaattisesti toisiaan vastaaviksi eli "kaikki subjektit eivät ole agentteja eivätkä 

kaikki agentit kooditu välttämättä subjektiksi". Tästä huolimatta epätoivottujen 

naisten aineistoni osoittaa, että agentti on oletettava semanttinen rooli syntak-
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tiselle subjektille. Kuten analyysillani osoitin, 70,8 prosenttia kaikista aineisto-

ni epätoivotuista subjektinaisista toimi semanttisesti agenttina eli mielipidekir-

joittajien mukaan aktiivisesti ja tietoisesti väärin. Aineistoni kannalta näiden 

naisten roolitus onkin hyvin perusteltu, sillä mielipidekirjoittajat ovat oletetta-

vasti halunneet kuvata nämä naiset aktiivisina väärinä, jolloin heidän tekonsa 

muuta naiskuntaa kohtaan olisi selkeämmin tuomittavissa. Aiheuttaja on roo-

lina myös hyvin lähellä agenttina, joskin aiheuttajan toiminta on predikaattien 

avulla selkeästi tuomittua. Agentit ja aiheuttajat muodostavat aktiivisten nais-

ten ryhmänä 79 prosenttia aineiston epätoivotuista naissubjekteista, jolloin 

mielipidekirjoittajien luoma mielikuva äänestämättä jättävistä naisista sekä 

miehiä äänestävistä naisista on hyvin selkeästi kielteinen. 

 

Tutkielmassa selvisi, että subjekti voi kuitenkin saada myös muita semanttisia 

rooleja agentin lisäksi (Myös Leino 2001: 25). Tutkielman aineistossa muun 

kuin aktiivisten naisten semanttisten roolin saa 21 prosenttia aineiston subjek-

teista. Määrä on yksittäisten roolien kohdalla pieni, mutta kokonaisuutena pas-

siiviset naiset noin viidesosalla subjekteista on kuitenkin huomionarvoinen 

osuus.  

 

Passiivisten naisten yleisin semanttinen rooli, kokija, kuvaa epätoivotut naiset 

aktiivisina ajattelijoina, mutta apaattisina toimijoina. Kokijana nainen on usein 

tietoinen ympärillä tapahtuvista asioista, mutta ei ota niihin osaa aktiivisesti. 

Tällöin kokijat heijastavat kuvaa hieman lamaantuneesta naisesta, joka on kui-

tenkin aineistoni ajallisen kontekstin huomioiden hyvin tyypillinen rooli nai-

selle. Kokijan rooli onkin lukumääräisesti aineistoni toiseksi suurin semantti-

nen rooli (16,5 prosenttia), minkä avulla voidaan tehdä tulkintoja 1900-luvun 

alun naisista ajattelijoina, mutta yhteiskunnallisesti heikkoina toimijoina.  

 

Harvinaisimmat subjektin semanttiset roolit aineistossani olivat muutamiin 

mainintoihin jääneet kohde (3,2 prosenttia aineistosta) ja hyötyjä (1,3 prosent-

tia aineistosta). Roolien marginaalisen esiintymistiheyden vuoksi niiden perus-
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teella ei pysty vetämään suoria päätelmiä roolien käyttötarkoituksesta ylei-

semmin. Omassa aineistossani kohteen roolin saaneet naiset kuvattiin usein 

ikään kuin kirjoittajan oman ryhmän ulkopuolelle jäävänä ryhmänä, tai heistä 

puhuttiin kuin he eivät olisi olleet kontekstissa läsnä. Tällä ulkoistamisen tek-

niikalla kirjoittajat loivat kohteesta kaukaisen kuvan, jossa ei ole samaistumis-

pintaa. Tällä tavoin lukijoiden on jälleen helpompi tuomita kohde-naisten te-

ot. 

 
Hyötyjänaiset puolestaan esiintyivät aineistossani aina epätoivottujen naisten 

kontekstissa, samassa virkkeessä selkeästi väärin toimivien kanssa. Aiempien 

sukupolvien tekojen vuoksi nämä naiset olivat kuitenkin nyt saaneet hyvän 

mahdollisuuden yhteiskunnalliseen elämään, mutta kuitenkin käyttäneet tä-

män mahdollisuuden väärin. Kuten jo Hyötyjän analyysin yhteydessä kirjoitin, 

kyseinen rooli on oletettavastikin epätyypillinen epätoivottujen naisten aineis-

tossani. Tämän vuoksi hyötyjän roolista ei pysty tekemään laajempia yleistyk-

siä. 

 

Semanttisten roolien aktiivisuudesta ja passiivisuudesta huolimatta tutkiel-

massa käsitellyt moniäänisyyttä rakentavat kielenpiirteet pysyivät melko sa-

manlaisina rooleista riippumatta. Moniäänisyyttä rakentavien kielellisten kei-

nojen avulla kirjoittaja tuo tekstiin naisasialiikkeen laajemman kollektiivisen 

kannan ja sosiokulttuurisen äänen. Evaluoivilla kielen piirteillä kirjoittajat 

pyrkivät nimeämään ja arvottamaan vääriä naisia, jolloin heistä syntyi yksin-

kertainen ja epämiellyttävä kuva. Evaluoinnilla kirjoittajat usein myös pyrkivät 

vetoamaan naisten tunteisiin, kirjoittamalla muun muassa äitiydestä ja synnyt-

tämisestä. Kuten tutkielmassa aiemmin osoitin, äitiys oli 1900-luvun alussa 

naisen tärkeimpiä tehtäviä (tutkielman s. 6; Jallinoja 1981: 274–275). Modaali-

verbeillä puolestaan naisia käskettiin ja ohjailtiin. Aineistossa modaaliverbien 

avulla myös spekuloitiin mahdollisia seurauksia, joita väärin äänestämisestä 

voi seurata. Naisten yhteiskunnallista ja globaalia vastuuta edelläkävijöinä pai-

notettiin.  
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Jos–konjunktion avulla kirjoittajat toivat teksteihinsä usein mukaan implisiitti-

sen oikean tai väärän. Tällä tavoin he myös pyrkivät ohjailemaan lukijoidensa 

toimintaa spekuloiden tulevia tapahtumia, jos naiset eivät toimi kirjoittajan 

vaatimalla tavalla. Monikon 1. persoona puolestaan toimi kahdella eri tavalla. 

Sen avulla lukija pyrki joko ryhmäyttämään kaikki naiset yhteen, jolloin nais-

ten väärästä toiminnasta tulisi negatiivisia seurauksia myös kirjoittajalle itsel-

leen. Toisaalta monikon 1. persoonaa käytettiin myös etäisyyden luomisessa 

vääriin naisiin nähden. Lehden lukijakunta oletettavasti toimi oikein, jolloin 

he muodostivat ryhmän me, mutta lehden ulkopuoliset, väärin toimivat naiset 

olivat he.  

 

Moniäänisyyden kautta kirjoittaja nostaa keskiöön taustalla vaikuttavan esitais-

telijoiden ryhmän kollektiivisen äänen sekä ideologian. Näiden puolesta kir-

joittaja argumentoi naisia äänestämään naisia eduskuntaan. Kaiken kaikkiaan 

yhdessä semanttisten roolien ja moniäänisyyttä rakentavien kielenpiirteiden 

avulla kirjoittajat pyrkivät korostamaan lukijalle oikean ja väärän naisen eroa.  

 

 

6 Lopuksi 
 

Tutkielman lopputulos aktiivisten naisten suuresta osuudesta on historiallisen 

kontekstin näkökulmasta yllättävä. Passiiviset naiset on mielestäni odotuk-

senmukaisempi semanttisten roolien ryhmä 1900-luvun alun patriarkaalisessa 

Suomessa. Aktiiviset semanttiset roolit osoittavat kuitenkin aivan toisenlaista 

tulkintaa naisille luoduista odotuksista. Esitaistelijat odottivat kaikilta naisilta 

samaa rohkeutta toimia itsenäisesti, jolloin äänestämättä jättäminen tai mies-

ten äänestäminen koettiin vahingollisena naiskunnalle. 

 

Tutkielman aineisto oli hyvin mielenkiintoinen, sillä se paljasti paljon naisten 

suhtautumisesta toisiin naisiin historiallisesti tärkeintä vuosina 1900-luvun 
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alussa. Naisten semanttisia rooleja ei tietoni mukaan ole Laitisen (1988) jälkeen 

Suomessa tutkittu, joten tutkielmani tuo uutta tietoa tälle kentälle.  

 

Tutkielman aikana heränneistä jatkotutkimusideoista kiintoisammaksi muo-

dostui se, miten semanttiset roolit ovat muuttuneet 1900-luvun alusta nykypäi-

vään. Naisten äänestämisestä puhutaan edelleen (YLE Uutiset 27.7.2016), joten 

materiaalia vertailuun olisi varmasti saatavilla. Myös useamman naisten järjes-

tölehden tai esimerkiksi tavallisen uutislehden vertailu olisi mielenkiintoista. 

Miesten ja naisten semanttisten roolien vertailu voisi puolestaan tuoda uutta 

tietoa suhtautumistavoista eri sukupuoliin. Semanttisten roolien ulkopuolelta 

huomasin, että aineistossani Suomen kokemiin sotiin viitattiin usein vain no-

peasti kiertoilmaisuin, eikä tapahtumista puhuttu enempää. Tämän vuoksi mi-

nua alkoi kiinnostaa, oliko tällainen toimintatapa yleisempikin ilmiö Suomen 

lehdistössä. Yhteiskunnalliset asiat kuitenkin liittyivät vahvasti Naisten ääni -

lehteen, joten sotatapahtumien puuttuminen tuntui erikoiselta.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkielma avasi kiinnostavan näkökulman naisten äänioikeu-

den historiaan. Naisten yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeä osa naisten 

aseman kehittymistä yhteiskunnallisessa elämässä, joten edelläkävijänaisten 

käyttämät, joskus rajut ja alentavatkin kielelliset keinot ovat saattaneet olla tär-

keässä asemassa naisten herättämisessä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Mielikuviin 

perustuvat semanttiset roolit ovat oleellinen osa tätä kielenkäyttöä, minkä 

vuoksi nykynaiset ovatkin paljon velkaa aineiston mielipidekirjoittajille "Hag-

maneille" ja "Fribergeille", oman aikansa taistelijoille. 
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