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The Christian Mother, in order to mold her Children for usefulness in this life and 

for God and Heaven, must have health, calm nerves, rational and sound reflective 

and reasoning powers, these will give her gentleness and sweetness of character 

to reflect upon the minds and hearts of her children, and also give her that 

becoming dignity and independence necessary to her holy life-mission in training 

her children, and conducting her household. 

- Ellen White, 

Words to Christian Mothers. – Health Reformer 1.12.1871. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani naiskysymystä Seitsemännen päivän 

adventtikirkon oppiäiti ja perustaja Ellen Whiten (1827–1915) uskonnollisessa 

terveysopetuksessa. White tunnetaan ennen kaikkea profeetallisista näyistään, 

joiden innoittamana hän saarnasi Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Australiassa noin 

70 vuoden ajan sekä kirjoitti yli 40 teosta ja 5000 lehtiartikkelia. Ensimmäisen 

terveyttä käsittelevän näkynsä White koki vuonna 1863, ja siitä asti hyvinvointi 

oli hänen julistuksensa tärkeimpiä painopisteitä.
1
 Lähteenäni tutkimuksessa ovat 

83 artikkelia, jotka White julkaisi vuosina 1866–1878 adventistien johtavassa 

terveyslehdessä, Health Reformerissa. Hyödynnän myös hänen elämäkertojansa 

vuosilta 1880 ja 1915. Pro graduni liittyy laajempaan keskusteluun 1800-luvun 

pohjoisamerikkalaisten terveysopettajien naista koskevista käsityksistä.
2
 

Whiten ura Adventtikirkon terveysopettajana jakautui kahteen vaiheeseen, 

joista ensimmäinen kesti vuodesta 1863 aina 1870-luvun lopulle ja toinen noin 

vuodet 1900–1915. Tässä tutkimuksessa tarkastelen Whiten terveysopetuksen 

ensimmäistä kautta, mutta rajaan tutkimukseni alkamaan vuodesta 1866. Vaikka 

White näki ensimmäisen näkynsä terveydestä jo kolme vuotta aikaisemmin, 

Yhdysvaltojen sisällissota häiritsi adventistien toimintaa vuosina 1861–1865. 

Adventtikirkko hyväksyi siten esimerkiksi terveellisen ruoan, päihteettömyyden 

sekä lääkkeettömät parannusmenetelmät virallisesti osaksi opetustaan vasta 

vuoden 1866 yleiskokouksessaan Battle Creekissa (Michigan), jonka jälkeen 

White aloitti toden teolla uransa kiertelevänä terveysjulistajana.
3
 Samana vuonna 

hän julkaisi Health Reformerissa ensimmäisen artikkelinsa hyvinvoinnista. 

Whiten terveysopetuksen ensimmäinen kausi hiipui 1870-luvun jälkipuoliskolla, 

jolloin aamiaismuroistaan tunnettu lääkäri John Kellogg (1852–1943) syrjäytti 

Whiten Adventtikirkon terveysopettajana.
4
 Päätän tutkimukseni vuoteen 1878, 

jolloin White julkaisi Health Reformerissa viimeisen terveyttä käsittelevän 

artikkelinsa. 

                                                
1 Numbers 2008, xxx–xxxi, 132. 
2 Muun muassa tutkijat Martha Verbrugge, Regina Moranz, Kathryn Sklar, John Blake, Frances 

Cogan, Amy Kesselman sekä Gayle Fischer ovat tarkastelleet aikaisemmin terveysopettajien 

naiskäsitystä tai naisen asemaa pohjoisamerikkalaisissa terveysliikkeissä. Kts. Blake 1984; 

Moranz 1984; Sklar 1984; Verbrugge 1988; Cogan 1989, 27–61; Kesselman 1991; Fischer 2001. 
3 White 1982–1986 II, 44, 136. 
4 Numbers 2008, 230. 
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Pro graduni täydentää aikaisempaa Whiten terveysopetusta käsittelevää 

tutkimusta. White oli aktiivisen matkustelunsa, perustamiensa parantoloiden sekä 

koulujen ja laajan kirjallisen tuotantonsa vuoksi 1800-luvun tärkeimpiä 

naispuolisia uskonnollisia auktoriteetteja Kristillisen tieteen (Christian Science) 

perustaja Mary Baker Eddyn (1821–1910) sekä Pelastusarmeijan (Salvation 

Army) perustaja Catherine Boothin (1829–1890) ohella. Silti Whiten tarkastelu on 

keskittynyt aikaisemmin lähinnä historiantutkija ja adventisti Ronald Numbersin 

sekä Yhdysvalloissa toimivan adventistijärjestö Ellen G. White Estaten väliseen 

väittelyyn siitä, kopioiko White opetuksensa ajan muilta terveysjulistajilta. On 

mielestäni aika tarkastella Whiten terveyskäsitysten autenttisuuden lisäksi sitä, 

mitä hän halusi julistuksellaan sanoa. Siksi analysoin omassa tutkimuksessani 

Whiten yhteiskunnallisia ja uskonnollisia tavoitteita. 

 Ellen Whiten yhteiskunnallisen ja uskonnollisen ajattelun tausta oli 1830- 

ja 40-lukujen laajassa terveysinnostuksessa. Ensimmäiset terveysliikkeet syntyivät 

Yhdysvaltojen koillisrannikon suurkaupungeissa, joissa nopea teollinen ja 

taloudellinen kasvu oli johtanut vuosisadan alussa vaurauden lisäksi sosiaalisiin, 

taloudellisiin ja terveyteen liittyviin ongelmiin. Terveysopettajat kiinnostuivat 

kuitenkin valistusajattelusta, joka oli syntynyt Euroopassa 1600-luvulla. Siten he 

uskoivat optimistisesti, että kaikki kriisit olivat ratkaistavissa kehittyvän tieteen 

avulla.
5
 Myös Yhdysvaltojen toinen suuri herätys (The Second Great Awakening), 

joka ravisteli kristillisiä kirkkoja noin vuosina 1800–1830, innosti terveysjulistajia 

parantamaan elinympäristöään. Kiertelevät evankelistat saarnasivat, että lopun ajat 

alkavat, kun yhteiskunta on täysin synnitön. Terveysopettajat ymmärsivät, että 

yhteiskunta on täydellisen hyvä, kun kaikki sen jäsenet ovat terveitä.
6
 

Maailmalopun odotus ja into kehittää yhteiskuntaa olivat myös Whiten 

opetuksen perusta. Hän kuului nuorena herätyssaarnaaja William Millerin (1782–

1849) liikkeeseen, jonka jäsenet uskoivat, että Kristuksen oli määrä tulla takaisin 

maan päälle vuonna 1843 tai 1844. Yhdysvaltojen kansa oli kuitenkin vaarassa 

tuhoutua Kristuksen paluuta välittömästi seuraavalla viimeisellä tuomiolla, sillä 

yhteiskunta oli liikkeen jäsenten mukaan yhä syntisempi. Lopun aikojen odotus 

säilyi Adventtikirkossa, joka perustettiin vuonna 1863. Samana vuonna White 

                                                
5 Berg 1978, 46; Whorton 1982, 15; Moranz 1984, 352; Schwantes 1987, 80–81; Verbrugge 1988, 

25. 
6 Blake 1974, 43; McLoughlin 1978, 130; Whorton 1982, 6–7, 34–35; Riska 1985, 24; Verbrugge 

1988, 11, 23; Knight 2002, 33; Koester 2007, 55. 
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omaksui terveyden kysymykset osaksi julistustaan.
7
 Numbers on todennut, että 

White sai opetukseensa vaikutteita ajan muilta terveysauktoriteeteilta, joiden 

ajatukset poikkesivat 1800-luvun vallitsevista hyvinvointiin liittyvistä 

käsityksistä.
8
 Terveysjulistajat eivät pitäneet esimerkiksi sairauteen alistumista 

uskonnollisena hyveenä, vaan he painottivat toisen suuren herätyksen aikana 

korostuneen teologian mukaisesti, että Jumala oli hyvä ja tarkoittanut ihmisen 

terveeksi. Terveysopettajat hylkäsivät myös lääketieteelliset käsitykset 

parantamisesta. Heidän mukaansa ihmisen oli pyrittävä terveyteen lääkkeiden ja 

kivuliaiden hoitojen sijaan vaihtoehtoisten parannusmenetelmien ja terveellisten 

elämäntapojen avulla.
9
  

Pohjoisamerikkalaiset terveysopettajat suuntasivat yhteiskunnallisen 

julistuksensa pääasiassa valkoisille keskiluokkaisille naisille.
10

 Myös White 

käsitteli opetuksessaan lähinnä naisia koskevia kysymyksiä.
11

 Tutkimukseni 

perustuu siten kirjallisuudentutkija Jay Melchingin käsitykseen naisille laadittujen 

opaskirjojen luonteesta. Melchingin mukaan 1800-luvun elämäntapaoppaiden 

avulla ei ole mielekästä tutkia, miten naiset todellisuudessa elivät, ja millaisia 

esimerkiksi heidän kasvatusta koskevat arvonsa olivat. Sen sijaan hän toteaa, että 

oppaat kertovat ainoastaan niiden kirjoittajien ihanteista.
12

 Ymmärrän, että Whiten 

artikkeleiden avulla on siis mahdollista tutkia vain hänen henkilökohtaisia 

käsityksiään ja päämääriään. Siksi tutkimuskysymykseni ovat, miksi White uskoi, 

että juuri naisten opastaminen hyvinvointiin liittyvissä asioissa oli ehdottoman 

tärkeää, ja miten hän ymmärsi terveyden osana naisen roolia ja tehtäviä.  

Tutkijat Martha Verbrugge ja Regina Moranz ovat todenneet, että 

terveysjulistajat opettivat naisia, sillä he halusivat osallistua keskusteluun naisen 

asemasta 1800-luvun nopeasti teollistuvassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa. 

He uskoivat, että naisella oli mahdollisuus ottaa oma paikkansa kansakunnan 

jäsenenä vain, mikäli hän pysyi terveenä ja oppi tuntemaan kehon kuntoa 

ylläpitävät, Jumalan luomat luonnon lait. Terveysopettajat ymmärsivät naisen 

                                                
7 McLoughlin 1978, 130; Knight 2002, 34, 41, 43; Koester 2007, 139; Numbers 2008, xxxi, 47–

48, 49, 91–92, 132. 
8 Numbers 2008. 
9 Whorton 1982, 5, 23. 
10 Moranz 1984, 346; Riska 1985, 17; Verbrugge 1988, 8. Keskiluokan käsite viittaa 1800-luvun 

Yhdysvaltojen kontekstissa esimerkiksi kauppias- käsityöläis- ja yrittäjäperheisiin, joiden 

yhteiskunnallinen asema ei perustunut niinkään suvun perintöön kuin omaan työhön. Verbrugge 

1988, 8. 
11 Tulkitsen, että White julistaa naisille myös silloin, kun hän puhuu artikkeleissaan vanhemmista. 

Vanhemmuus oli 1800-luvulla käytännössä synonyymi äideille, sillä isät olivat niin paljon poissa 

kotoa, että kasvatus jäi pääasiassa äitien tehtäväksi. Theriot 1996, 19. 
12 Melching 1975.  
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ihanteellisen roolin kahdella eri tavalla. Osa heistä sai vaikutteita radikaaleilta 

naisten oikeuksien puolustajilta (women’s rights advocates), ja korosti, että 

kampanja terveyden puolesta auttoi naisia vapautumaan avioliiton kahleista. Sen 

sijaan maltillisemmat terveysopettajat painottivat, että ainoastaan terve nainen, 

joka tunsi terveelliset elämäntavat, saattoi olla hyvä äiti.
13

 Tulkintani mukaan 

myös White uskoi, että naisen asema oli selkeytettävä, jotta yhteiskunta voisi 

kehittyä. Toisaalta hän sai vaikutteita naisasianaisilta ja kannusti naisia 

vapautumaan taloudellisesta riippuvuudestaan sekä terveydelle vaarallisesta 

muodista. Toisaalta White ymmärsi, että naisen oli oltava terve ja opittava 

terveyden lait, jotta hän voisi olla esimerkillinen äiti. 

Moranz ja Verbrugge ovat tarkastelleet naisten roolia terveysliikkeissä 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Naisen asemasta käytiin 1800-luvun 

Yhdysvalloissa jatkuvaa keskustelua kuitenkin myös kristillisten kirkkojen 

piirissä. Toinen suuri herätys tarjosi vuosisadan alussa naisille mahdollisuuksia 

harjoittaa uskontoa julkisesti, mutta esimerkiksi naisten saarnaamista rajoitettiin 

taas 1830-luvulla, jolloin herätyskristillinen ilmapiiri alkoi vähitellen laantua.
14

 

Myös Ellen White otti julistuksellaan kantaa naisen uskonnolliseen asemaan. Siksi 

tarkastelen tutkimuksessani Whiten terveysopetusta myös uskonnon näkökulmasta 

ja pohdin, miten hän liitti yhteen hyvinvoinnin kysymykset sekä naisen 

uskonnollisen roolin ja tehtävät. Totean, että Whiten käsitys naisesta uskonnon 

harjoittajana oli ristiriitainen. Toisaalta hän oli itse evankelista ja pyrki kaikin 

tavoin turvaamaan oman auktoriteettiasemansa Adventtikirkossa. Toisaalta hän 

painotti, että muiden naisten kutsumus oli olla terve ja koulutettu äiti.  

Pohjoisamerikkalaisia terveysopettajia analysoineet tutkijat, kuten Regina 

Moranz, Martha Verbrugge, James Whorton ja Frances Cogan, ovat todenneet 

yksimielisesti, että maltillisten terveysopettajien mukaan jokaisen äidin tehtävä oli 

kasvattaa terveitä ja moraalisia kansalaisia.
15

 Uskon, että tutkijoiden havainto 

selittää myös Whiten terveysopetusta. Toisaalta White sai vaikutteita muilta 

terveysopettajilta, jotka perustelivat äidin tehtävien arvokkuutta aikansa 

tieteellisillä teorioilla. He korostivat esimerkiksi luonnontieteilijä Charles 

Darwinin (1809–1882) evoluutio-opin mukaisesti, että äiti pystyi siirtämään 

hyvän terveyden lapselleen, joka oli vielä kohdussa. Käsityksensä terveyden ja 

                                                
13 Moranz 1984, 348–349; Verbrugge 1988, 8–9. 
14

 Baubérot 1993, 199–200; Lindley 1996, 59–60, 61; Brekus 1998, 281; Casey 2000, 22; 

Grammer 2003, 6, 73. 
15 Whorton 1982, 103; Moranz 1984, 348; Verbrugge 1988, 20; Cogan 1989, 61. 
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moraalin kiinteästä yhteydestä he selittivät suositulla frenologialla, jonka mukaan 

terveydentila vaikutti aivojen kuntoon ja siten ihmisen luonteenpiirteisiin. Lisäksi 

he kiinnostuivat sosiaalitieteilijä Herbert Spencerin (1820–1903) ajatuksista, 

joiden mukaan yhteiskunta kehittyi kohti yhä jalostuneempia muotoja.
16

 Toisaalta 

Whiten terveysopetuksen tavoitteet olivat täysin uskonnolliset. Hän ymmärsi, ettei 

äidin tehtävä ollut huolehtia ainoastaan perheensä ja kansansa maallisesta 

menestyksestä. Sen sijaan naisen vastuulla oli sekä hänen perheenjäsentensä että 

yhteiskunnan pelastuminen viimeisen tuomion päivänä. 

Hyödynnän tutkimuksessani muutamaa nimeä ja käsitettä, jotka vaativat 

selvittämistä. Ellen Whiten alkuperäinen sukunimi oli Harmon.
17

 Käytän 

kuitenkin White-nimeä selkeyden vuoksi myös kertoessani tapahtumista ennen 

kuin hän solmi avioliiton James Whiten (1821–1881) kanssa vuonna 1846. 

 Opettajista, jotka korostivat 1800-luvulla terveyden merkitystä, käytän 

tutkimuksessani termejä terveysopettaja ja terveysjulistaja (health reformers). On 

lisäksi huomattava, ettei Yhdysvalloissa ollut ainoastaan yhtä liikettä, joka 

painotti terveyden kysymyksiä. Sen sijaan yksittäiset julistajat keräsivät 

ympärilleen enemmän tai vähemmän järjestäytyneitä kannattajajoukkoja. Viittaan 

pohjoisamerikkalaiseen 1800-luvun terveysinnostukseen yleisluontoisella termillä 

terveysliikkeet.  

William Millerin liike jakaantui 1840-luvulla ryhmiin, jotka korostivat 

keskenään erilaisia opillisia painotuksia. Suurimmaksi ryhmäksi muodostui 

seitsemännen päivän adventistit, joihin myös White kuului. Seitsemännen päivän 

adventtikirkko perustettiin vuonna 1863. Kirkkokunnan nimi viittaa uskoon, jonka 

mukaan Kristus palaa takaisin lähitulevaisuudessa, sillä sana ”adventti” merkitsee 

tulemista tai saapumista. Adventistien keskeisiin korostuksiin kuuluu myös, että 

Jumalan määräämää lepopäivää tulee viettää lauantaisin, eli viikon seitsemäntenä 

päivänä.
18

 Käytän lukijaystävällisyyden vuoksi Seitsemännen päivän 

Adventtikirkosta nimitystä Adventtikirkko ja kirkon jäsenistä termiä adventistit. 

Käytän tutkimuksessani myös Amerikan Yhdysvaltojen sijasta lyhyempiä termejä 

Yhdysvallat ja Pohjois-Amerikka. 

                                                
16 Whorton 1982, 124–125, 153–154; Numbers 2008, 117. 
17

 Ellen White käytti itse nimestään muotoa Ellen G. White. G-kirjain oli peräisin hänen äitinsä 

tyttönimestä Gould. 
18 Koester 2007, 139; Melton 2010. Kts. 1. Moos. 2: 2–3. 
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1.2. Lähteet ja kirjallisuus  

Ellen Whiten terveysopetus perustui näkyihin, joiden välityksellä hän uskoi 

saavansa neuvoja ja ohjeita suoraan Jumalalta. Aikalaiskertomusten mukaan näyt 

tulivat noin viidestä kymmeneen kertaa vuodessa ja ne kestivät muutamasta 

minuutista useaan tuntiin. Näyn alkaessa White huusi kolme kertaa ”glory” ja 

vajosi tajuttomuuteen. Kuolemankaltaisen tilan jälkeen hän nousi puhumaan tai 

laulamaan, ja mikäli hän sai Jumalalta jotakin salaista tietoa, hän painoi hiljaisena 

sormensa huulilleen. Whiten transsin kaltaisia tiloja havainnoineet lääkärit 

huomasivat, että hänen elintoimintonsa heikkenivät näkyjen aikana merkittävästi. 

Näyn loppuessa White huusi ”dark” ja saattoi olla sokaistunut muutaman päivän 

ajan. White uskoi, että hän sai viestejä Jumalalta myös profeetallisissa unissa, 

joissa enkeli johdatti häntä.
19

  

White kirjoitti terveysnäkyjensä innoittamana lukuisia oppaita, pamfletteja 

ja artikkeleita. Lisäksi hän kävi laajaa kirjeenvaihtoa. Koska tekstejä on säilynyt 

runsaasti, olen joutunut rajaamaan käsiteltävää aineistoa. Päälähteenäni ovat 83 

artikkelia, jotka White julkaisi Health Reformerissa, eli adventistien tärkeimmässä 

terveyslehdessä, vuosina 1866–1878. White käsittelee artikkeleissaan 

monipuolisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja 

antaa yksityiskohtaisia ohjeita aina pukeutumisesta sisustamiseen ja ruoanlaittoon. 

Ainoa Whiten aikakaudella keskeinen terveyteen liittyvä teema, jota hän ei 

artikkeleissaan juuri erittele, on naisen mahdollisuus toimia lääkärinä. Siksi voin 

vain sivuta Whiten käsityksiä naisten roolista julkisina parantajina.
20

  

Lisäksi rajaan tutkimukseni ulkopuolelle Whiten käsitykset 

seksuaalisuudesta. Naisten seksuaaliterveys, ehkäisy ja abortit sekä lasten 

taipumus masturboimiseen olivat 1800-luvun terveysoppaiden keskeisiä aiheita, ja 

myös White käsitteli 1860- ja 1870-lukujen julistuksessaan sekä naisten että lasten 

seksuaalisuutta.
21

 Aihe on kuitenkin niin laaja, että sen sisällyttäminen 

tutkimukseeni ei ole mielekästä.
22

 

                                                
19 Numbers 2008, xxx, 61–63, 64. 
20 White ei puhu Health Reformer -lehteen kirjoittamissaan artikkelissa vesihoitoihin liittyvistä 
kysymyksistä todennäköisesti siksi, että adventistit kiistelivät 1860-luvulla vesiparantolastaan, 

Western Health Reform Institutesta. Whiten näkyjen uskottavuus joutui koetukselle kiistan vuoksi. 

Numbers 2008, 165–170. 
21 Kts. White 1864; 1870 (1996). Moranz 1984, 351; Numbers 2008, 207. 
22 Ronald Numbers on tarkastellut aikaisemmin Whiten käsityksiä seksuaalisuudesta. Numbers 

2008, 207–218. James Whorton, Regina Moranz ja Kathryn Sklar ovat sen sijaan käsitelleet 

yleisemmin 1800-luvun pohjoisamerikkalaisten terveysliikkeiden suhdetta naisten 

seksuaalisuuteen, ehkäisyyn ja raskauteen. Kts. Whorton 1982, 92–100; Moranz 1984, 351–352; 

Sklar 1984, 252–253. 
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Adventistien vesiparantolan johtaja Horatio Lay
23

 julkaisi Health 

Reformerin ensimmäisen numeron elokuussa 1866. Hän halusi luoda uudesta 

aikakauslehdestään ensimmäisen luokan julkaisun, jossa Yhdysvaltojen johtavat 

terveysopettajat esittelisivät käsityksiään ihanteellisista elämäntavoista. Lay pyrki 

uskonnolliseen sitoutumattomuuteen, mutta lehden kirjoittajakunta koostui 

lääkärien ja asiantuntijoiden puutteessa pääasiassa Adventtikirkon johdosta. Siitä 

huolimatta Ellen White julkaisi 1860-luvulla Health Reformerissa vain kuusi 

artikkelia. Hän asennoitui lehteen kuitenkin myönteisesti ja toivoi, että siitä 

kehittyisi vähitellen Yhdysvaltojen johtava terveyden kysymyksiä käsittelevä 

julkaisu.
24

 

Health Reformerin tilaajien määrä pienentyi rajusti 1860-luvun lopussa, sillä 

adventistien enemmistö ei hyväksynyt ankaria ruoka-ainerajoituksia, joiden 

puolesta lehden uusi päätoimittaja Russell Trall (1812–1877) kampanjoi. Hän 

tuomitsi esimerkiksi maidon, sokerin ja suolan epäterveellisiksi ruoka-aineiksi. 

Ellen Whiten aviomies James White otti lehden johdon haltuunsa vuonna 1871 ja 

Ellen White alkoi kirjoittaa lehteen kuukausittain. Yhdessä he onnistuivat 

kasvattamaan lehden tilauksien määrän vuoteen 1875 mennessä 3000:sta 

11 000:een.
25

 Whiten artikkelit vähenivät Health Reformerissa vuonna 1874, 

jolloin lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin suosittu terveysopettaja John 

Kellogg. Vuosina 1877 ja 1878 White julkaisi tekstejään taas lehden jokaisessa 

numerossa. Kellogg valittiin vuonna 1876 adventistien vesiparantolan, Western 

Health Reform Instituten, johtajaksi, joten Whiten oli todennäköisesti kannettava 

vastuuta lehden sisällöstä Kelloggin kiireiden vuoksi. Vuonna 1879, jolloin 

Kellogg muutti lehden nimen muotoon Good Health, White ei kirjoittanut lehteen 

enää ainoatakaan artikkelia. Ronald Numbers epäilee, että hän oli luultavasti 

päättänyt luovuttaa terveysopettajan roolinsa Kelloggille, sillä hän oli kyllästynyt 

adventistien välinpitämättömyyteen terveyden kysymyksiä kohtaan.
26

 

Adventistijärjestö Ellen G. White Estate on julkaissut Whiten Health 

Reformer -lehteen kirjoittamat artikkelit kotisivullaan http://www.whiteestate.org. 

Koska artikkeleista on julkaistu ainoastaan digitoitu teksti, ei lehden sivujen 

kopioita, en voi olla täysin varma niiden autenttisesta kirjoitusasusta. Myöskään 

                                                
23 Horatio Layn elinvuosia ei tunneta. 
24 White 1982–1986 II, 143–144; Numbers 2008, 162, 164. Vaikka White julkaisi Health 

Reformerissa 1860-luvulla vain kuusi artikkelia, uskon, että lehti kuvaa myös Whiten 1860-luvun 

terveysopetusta. Hänen opetuksensa painopisteet eivät juuri muuttuneet 1860- ja 1870-luvuilla. 
25 Numbers 2008, 174–176. 
26 Numbers 2008, 230. 
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Whiten kirjoitusten alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Numbers on todennut, että 

White esittää teksteissään muiden ajan terveysopettajien ajatuksia ominaan, ja että 

erityisesti James White vaikutti vaimonsa tekstien sisältöön.
27

 White hyödyntää 

artikkeleissaan myös lukuisia esimerkkejä, jotka hän on poiminut ajan muista 

aikakauslehdistä ja julkaissut ilman kirjoittajan nimeä. Tutkimukseni puitteissa on 

mahdotonta arvioida, kenen ajatuksia Whiten Health Reformerissa antamat ohjeet 

ja neuvot alun perin olivat. Koska White julkaisi artikkelinsa omissa nimissään, 

oletan, että ne kertovat Whiten henkilökohtaisista terveyttä koskevista 

käsityksistä. 

Ellen Whiten artikkeleiden analysoiminen on työlästä. Hänen tekstinsä ovat 

kieliasultaan sekavia ja niistä puuttuu usein selkeä rakenne. Lisäksi Whiten 

teksteissä on paljon kirjoitusvirheitä. Hän esimerkiksi otsikoi artikkelinsa usein 

seuraavalla tavalla: ”A Lesson for the Times. – Number Two.” ja olen poistanut 

artikkeleiden nimissä olevat erikoiset välimerkkivalinnat, jotta tutkimukseni 

säilyisi luettavana. Lisäksi White toistaa samoja asioita artikkelista toiseen, mikä 

tekee hänen tekstiensä lukemisesta raskasta. Toisto kuitenkin paljastaa Whiten 

opetuksen painopisteet.  

Tarkastelen tutkimuksessani Whiten elämää hänen omaelämäkertansa Life 

Sketches of Ellen G. White (1915) avulla, jonka loppuosan vuodesta 1881 vuoteen 

1915 on viimeistellyt adventisteista koottu toimituskunta
28

. Elämäkerta on suppea 

ja White ohittaa erityisesti monet nuoruuteensa tapahtumat ainoastaan lyhyellä 

kuvauksella. Hyödynnän siksi tutkimuksessani myös Whiten varhaisempaa 

elämäkertaa Life Sketches of James White and Ellen G. White, joka ilmestyi jo 

vuonna 1880. Teos on laaja kuvaus Whiten lapsuudesta, nuoruudesta Millerin 

liikkeessä sekä hänen evankelistan uransa alkuvaiheiden tapahtumista. Kumpikin 

elämäkerta on julkaistu Ellen G. White Estaten kotisivulla ja niiden käyttämiseen 

lähteenä liittyy samanlaisia ongelmia kuin Health Reformerin artikkeleihin. 

Pelkästä tekstin digitoinnista ja kirjoitusvirheistä huolimatta teokset antavat hyvän 

kokonaiskuvan Whiten elämästä naispuolisena evankelistana. 

Whiten elämäkerroissa on piirteitä, jotka ovat tyypillisiä myös muiden 1800-

luvun naisevankelistojen kirjoituksille. Saarnaavan naisen oli esimerkiksi todistettava, 

ettei hänen uransa johtunut hänen omasta halustaan. Siksi naisevankelistat kirjoittivat 

teoksensa monotonisiksi hengellisiksi elämäkerroiksi, jotka korostivat heidän 

                                                
27

 Numbers 2008, xxxi–xxxii, 70, 134–135, 213–215, 221–222, 225–227, 243.  
28 Toimituskuntaan kuuluivat C. C. Crisler, W. C. Crisler ja D. E. Robinson. Heidän etunimiään ei 

ilmoiteta teoksen julkaisutiedoissa. 
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passiivisuuttaan ja tottelevaisuuttaan Jumalan edessä. Lisäksi he painottivat usein 

kuulijoidensa kääntymiskokemuksia, mikä todisti 1800-luvun lukijoille, että Jumala 

todella vaikutti naisen kautta.29 Myös White koki elämäkertojensa mukaan nuorena 

uskonnollisen kriisin, taisteli Jumalan antamaa tehtäväänsä vastaan, alistui lopulta 

Jumalan tahtoon ja aloitti menestyksekkään uransa köyhänä kiertelevänä saarnaajana. 

Täydennän käsityksiäni Whiten elämästä kirjasarjan Ellen G. White I–VI (1982–

1986) avulla, jonka on kirjoittanut Whiten pojanpoika Arthur White. Kyseinen 

laaja elämäkerta on ylistävä ja epäanalyyttinen, joten hyödynnän sitä vain, mikäli 

tarvitsen tietoa tapahtumista, joista White ei kerro omissa teoksissaan. 

Ronald Numbersin kirjoittama Prophetess of Health. A Study of Ellen G. 

White (2008) on pro graduni kannalta keskeisin teos. Tutkija Jonathan Butler 

toteaa kirjan esipuheessa: ”Until Numbers’s book on Ellen White, the Adventist 

prophet was among the better-kept secrets in American Religious History.”
30

 

Numbersin ensi kerran vuonna 1976 ilmestynyt teos onkin ensimmäinen ja 

toistaiseksi viimeinen akateeminen historiantutkimus, joka käsittelee Whiten 

persoonaa ja terveysopetusta.
31

 Teoksessaan Numbers osoittaa, että Whiten 

julistus oli ajoittain räikeän ristiriitaista, ja että hän julkaisi aikansa muiden 

terveysopettajien tekstejä omissa nimissään. Prophetess of Health suututti 

ilmestyessään Ellen G. White Estaten, joka pitää Whitea erehtymättömänä. 

Numbers kertookin, että hän menetti tutkimuksensa vuoksi opettajan työnsä 

adventistien Loma Linda -yliopistossa, Kaliforniassa.
32

 

Myös Regina Moranzin ja Martha Verbruggen tutkimukset terveysopettajien 

naiskäsityksestä ja naisen asemasta terveysliikkeissä ovat työni kannalta tärkeitä 

teoksia. Moranz analysoi artikkelissaan Making Woman Modern. Middle-Class 

Women and Health Reform in Nineteenth-Century America (1984), miten 

hyvinvoinnista muodostui 1800-luvun Yhdysvalloissa väline, jonka avulla 

terveysopettajat määrittelivät naisen roolin ja tehtävät pohjoisamerikkalaisessa 

yhteiskunnassa. Verbrugge tarkastelee tutkimuksessaan Able-Bodied Womanhood. 

Personal Health and Social Change in Nineteenth-Century Boston (1988), miten 

naiset ja terveyden kysymykset liittyivät yhteen 1800-luvun Bostonissa. Koska 

Boston oli terveysajattelun tärkeimpiä keskuksia ja monen ajan merkittävimmän 

                                                
29 Lindley 1996, 121; Grammer 2003, 7, 70. 
30 Numbers 2008, 6. 
31 Lisää Whitea käsittelevää tutkimusta ilmestyy kuitenkin lähiaikoina. Oman pro graduni lisäksi 

myös Harri Kuhalampi on jättänyt väitöstutkimuksensa The Holistic Spirituality in the Thinking of 

Ellen White esitarkastukseen Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan keväällä 2010. 
32 Byrd 2008. 
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terveysopettajan tukikohta, monet Verbruggen havainnot voidaan helposti yleistää 

muihinkin Yhdysvaltojen koillisosien terveysliikkeisiin.  

Myös Gayle Fischer ja Frances Cogan käsittelevät tutkimuksissaan naisten 

ja terveysliikkeiden suhdetta. Fischer analysoi teoksessaan Pantaloons and 

Power. A Nineteenth-Century Dress Reform in the United States (2001) 

kampanjaa, jonka avulla terveysopettajat yrittivät saada pohjoisamerikkalaiset 

naiset pukeutumaan terveellisiin vaatteisiin. Cogan käsittelee teoksessaan All-

American Girl. The Ideal of Real Womanhood in Mid-Nineteenth-Century 

America (1989) laajemmin yhdysvaltalaisten elämäntapaoppaiden kirjoittajien 

naiskäsitystä. Lisäksi hyödynnän tutkimuksessani James Whortonin yleisesitystä 

Crusaders for Fitness. The History of American Health Reformers (1982), jossa 

hän analysoi pohjoisamerikkalaisia terveysopettajia ja heidän tärkeimpiä 

teorioitaan. Vaikka Whorton ainoastaan sivuaa tutkimuksessaan terveysopettajien 

käsityksiä naisista, teos on työni kannalta tärkeä, sillä se antaa hyvän kuvan 

terveysjulistajien kiinnostuksesta aikansa tieteellistä ajattelua kohtaan. 
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2. Ellen White liittyy pohjoisamerikkalaisen 
terveysajattelun perinteeseen 

2.1. Terveysliikkeet syntyvät Yhdysvalloissa 

The Lord, in love and pity to the race, causes the light to shine upon 

health reform.1 

Ellen White julisti terveyden sanomaansa 1800-luvulla, jolloin länsimaisessa 

hyvinvoinnin historiassa tapahtui keskeinen näkökulman muutos. Aikaisemmin 

terveys ja terveysohjeet olivat olleet pääasiassa yksilön fyysistä kuntoa 

käsitteleviä kysymyksiä, mutta nyt hyvinvointi ymmärrettiin yhä useammin koko 

kansakunnan tilaa, kehitystä ja tulevaisuutta koskevaksi asiaksi.
2
 Myös 

Yhdysvaltojen koillisosissa 1830-luvulla syntyneet terveysliikkeet liittivät 

kansalaisten hyvinvoinnin juuri itsenäistyneen valtion haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin. Yhtäältä terveysopettajat ammensivat voimansa pessimistisestä 

uskosta, jonka mukaan nuori kansakunta oli vaarassa luhistua ongelmiensa 

vuoksi. Toisaalta terveysajattelun suosioon vaikutti valistuksen ja Yhdysvaltojen 

toisen suuren herätyksen synnyttämä optimistinen luottamus ihmisen 

mahdollisuuksiin kehittää itseään sekä yhteiskuntaa parempaan suuntaan. 

Terveysliikkeet olivat erityisesti naisten liikkeitä, sillä ne kiinnittivät huomionsa 

ennen kaikkea naisen asemaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.
3
 

Terveysliikkeiden synnyn taustalla voidaan erottaa Yhdysvaltojen 

itsenäistyminen ja kehitys suurvallaksi. Iso-Britannian pohjoisamerikkalaiset 

siirtokunnat nousivat kapinaan englantilaisia vastaan vuonna 1775, sillä niiden 

asukkaat uskoivat, että kuningas Yrjö III maksatti maailmanlaajuisen 

imperiuminsa ylläpidon heidän selkänahastaan. Yhdysvallat julistautui 

itsenäiseksi vuonna 1776, ja taisteluiden päätyttyä vuonna 1883 uusi 13 osavaltion 

liitto keskitti voimansa modernin yhteiskunnan rakentamiseen.
4
 Erityisesti 

Yhdysvaltojen pohjoisosat kehittyivät nopeasti. Vielä 1700-luvun lopussa valtion 

teollistumisen aste oli matala, mutta 1900-luvun alkuun mennessä Yhdysvallat oli 

lunastanut paikkansa maailman johtavana teollisuusmaana. Suuret kaupungit 

kasvoivat tehtaiden ympärille. Vuonna 1790 noin 95 % pohjoisamerikkalaisista 

                                                
1 White 1872 h. 
2
 Mikkeli 1995, 21. 

3 Whorton 1982, 15, 30–31; Moranz 1984, 346, 352; Verbrugge 1988, 4, 8–9, 12, 25. 
4 Kennedy 1988, 121; Henriksson 1990, 70–78. 
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asui maaseudulla, mutta jo vuonna 1920 puolet väestöstä eli kaupungeissa tai 

taajamissa. Nopeinta kaupungistuminen oli vuosien 1820 ja -60 välillä. 

Teollistuminen ja kaupungistuminen synnyttivät uusia rikastumismahdollisuuksia, 

mutta samalla myös ongelmia, kuten köyhyyttä, rikollisuutta, työttömyyttä ja 

turvattomuutta.
5
 

Keskustelu hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä kiihtyi Yhdysvalloissa 

1800-luvun alussa, sillä teollisuuskaupungit uhkasivat pohjoisamerikkalaisten 

terveyttä. Ruoka oli huonolaatuista ja kadut, vesi sekä ilma olivat saastuneita 

jätteistä ja eläinten ulosteista. Taudit levisivät nopeasti ahtaissa kortteleissa, koska 

bakteereja, viruksia tai antibiootteja ei tunnettu. Sen sijaan lääketiede perustui jo 

antiikin aikana kehitettyyn humoraalipatologiaan, jonka mukaan sairaus tarkoitti 

kehon nesteiden, eli veren, keltaisen sapen, mustan sapen ja liman epätasapainon 

tilaa. Järkkynyt tasapaino voitiin korjata muun muassa verenpäästämisellä, 

sähköllä, hikoilulla tai oksentamisella. Lääkärit saivat myydä Yhdysvalloissa 

vapaasti myös omia lääkesekoituksiaan. On siksi todennäköistä, että esimerkiksi 

Whiten kotikaupungin, Portlandin, 1830-luvun sanomalehdissä mainostetut 

ihmelääkkeet sisälsivät aikansa suosituimpia lääkeaineita, kuten elohopeaa, 

oopiumia ja alkoholia.
6
 Voimakkaasti kehittynyt lääketeollisuus pyrki tuottamaan 

1800-luvun lopun Yhdysvalloissa yhä tehokkaampia lääkeaineita. Huumeiden 

historiaa tutkinut Mikko Ylikangas muistuttaa, että Kyseisen kehityksen tuloksena 

syntyi muun muassa heroiini ja morfiinin käyttö yleistyi voimakkaasti.
7
 

Yhdysvaltalaiset suhtautuivat valtionsa nopeaan kehitykseen ja vaikeisiin 

sosiaalisiin, taloudellisiin sekä terveyteen liittyviin ongelmiin kahdella eri tavalla. 

Puritaanit
8
, jotka olivat 1700-luvun lopussa Yhdysvaltojen suurin uskonnollinen 

ryhmä, julistivat, että koettelemukset olivat Jumalan rangaistus ihmisen ahneesta 

halusta kehittää taloutta ja kerätä itselleen yhä enemmän rikkauksia. Kansakunnan 

oli siksi nöyrryttävä Jumalan edessä ja alistuttava kärsimykseen vapaaehtoisesti. 

Monet pohjoisamerikkalaiset saivat kuitenkin vaikutteita valistusajattelusta, joka 

                                                
5 Berg 1978, 37, 46; Schwantes 1987, 80; Verbrugge 1988, 23; Gilfoyle 2001, 152; Sicilia 2001, 

139; Meyer 2003, 3, 5. 
6 Green 1983, 138–140; Margo & Steckel 1983, 172, 173; Hoyt 1987, 27; Schoepflin 1987, 143–

145; Schwantes 1987, 81; Verbrugge 1988, 23; Joutsivuo 1995, 39; Mikkeli 1995, 19; Curtis 2007, 

28–29, 30–31; Numbers 2008, 95. 
7 Ylikangas 2009, 33, 51. 
8 Puritaanien tausta oli kalvinilaisessa ryhmittymässä, joka pyrki 1500-luvulla puhdistamaan 

Englannin kirkon sen katolilaisista piirteistä. Puhdistus epäonnistui ja puritaanit pakenivat 1630- ja 

40-luvuilla Uuden Englannin siirtokuntiin. He kokivat olevansa Jumalan valittu kansa, jonka 

tehtävä oli perustaa Atlantin takaiseen luvattuun maahan oikein uskovien yhteisö. Puritaanisuuteen 

perustuvia kirkkokuntia ovat esimerkiksi presbyteerit ja kongregationalistit. Koester 2007, 15–16.  
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syntyi Euroopassa 1600-luvulla tieteellisen vallankumouksen seurauksena. He 

innostuivat yhteiskunnan teknologisesta ja taloudellisesta kehityksestä ja uskoivat, 

että vaikeatkin ongelmat olivat ratkaistavissa nopeasti kehittyvän tieteen avulla. 

Koska puritaanien ajatukset julmasta ja rankaisevasta Jumalasta eivät siten enää 

sopineet amerikkalaiseen ajatusmaailmaan, ihmiset vieraantuivat vähitellen 

vanhoista kirkkokunnista ja omaksuivat jopa uskonnonvastaisia ajatuksia.
9
 Valtio 

ja kirkot erotettiin Yhdysvalloissa toisistaan uudessa perustuslaissa vuonna 1787. 

Herätyskristillisyyden analysointiin erikoistunut tutkija Anthony Wallace 

toteaa, että herätykset syntyvät, kun vallitseva teologia ei vastaa enää valtaväestön 

maailmankuvaa.
10

 Myös Yhdysvaltojen kirkkokunnat ymmärsivät 1700-luvun 

lopussa, että ne olivat vaarassa menettää merkityksensä pohjoisamerikkalaisten 

arvomaailman peruspilareina. Toinen suuri herätys alkoi noin vuonna 1800 

julistuskokouksista, joita kirkot järjestivät virkistääkseen ihmisten hengellistä 

elämää. Herätys levisi nopeasti ennen kaikkea uudessa Englannissa. Erityisesti 

metodistikirkko
11

, johon myös White liittyi nuoruudessaan, sai massoittain uusia 

jäseniä, sillä sen kiertelevien evankelistojen julistus sopi puritaanien teologiaa 

paremmin yhdysvaltalaiseen ajatteluun. Kuuluisin herätyssaarnaaja oli kuitenkin 

todennäköisesti presbyteerievankelista Charles Finney (1792–1875). Hän julisti, 

että Jumala arvioi lopulta rationaalisin periaattein ihmisen moraalia ja haluaa 

armahtaa kaikki, jotka tekivät hyviä tekoja saavuttaakseen pelastuksen.
12

 

Herätyskristillinen ilmapiiri synnytti Yhdysvalloissa uskon lopun aikojen 

läheisyyteen. Muun muassa Finney julisti vuonna 1835, että Kristuksen paluuta 

edeltävä tuhatvuotinen valtakunta alkaisi ehkä jo kolmen vuoden kuluttua. Hänen 

mukaansa yhteiskunnan oli kuitenkin oltava täysin hyvä, ongelmaton ja synnitön, 

ennen kuin kyseinen rauhan valtakunta voisi alkaa.
13

 Maanviljelijä ja sotilas 

William Miller tulkitsi puolestaan Danielin kirjan perusteella, että Kristus tulisi 

takaisin 21.3.1843 ja 21.3.1844 välisenä aikana.
14

 Yhdysvaltojen moraalisen tilan 

                                                
9 McLoughlin 1978, 99–100; Koester 2007, 38.  
10 Wallace 1956, 265. 
11 Metodistikirkko syntyi Englannissa John Wesleyn (1703–1791) johtamana uudistusliikkeenä 

1700-luvulla ja saapui Amerikkaan vuonna 1760. Metodismi kasvoi toisen suuren herätyksen 
aikana Yhdysvaltojen suurimmaksi uskontokunnaksi. Kirkon perustavia oppeja ovat jokaisen 

ihmisen mahdollisuus persoonalliseen kohtaamiseen Jumalan kanssa sekä kurinalainen, mutta 

samalla iloinen elämäntapa. Henriksson 1990, 132; Koester 2007, 56, 57. 
12 McLoughlin 1978, 101–102, 114, 128–129; Koester 2007, 55, 57. 
13 McLoughlin 1978, 130; Whorton 1982, 34–35; Knight 2002, 33; Koester 2007, 55–56. 
14 Miller laski Kristuksen paluun ajankohdan Danielin kirjan englanninkielisen käännöksen 

kahdeksannen luvun jakeen 14 avulla: ”Unto two thousand and three hundred days; then shall the 

sanctuery be cleansed.” Miller uskoi, jokainen profeetallinen päivä merkitsi vuotta. Vuosien 

laskeminen alkoi hänen mukaansa vuonna 457 eKr., jolloin Persian kuningas Artaxerxes aloitti 
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oli myös Millerin mukaan parannuttava, sillä muuten Jumala tuhoaisi koko 

kansakunnan välittömästi Kristuksen toista tulemista seuraavalla viimeisellä 

tuomiolla.
15

 Pohjoisamerikkalaiset ottivat vakavasti saarnaajien ennustukset ja 

uskoivat, että yhteiskunnan kehittäminen oli heidän uskonnollinen 

velvollisuutensa. He liittyivät suurin joukoin erilaisiin kampanjoihin ja 

yhdistyksiin, jotka vaativat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä esimerkiksi 

työolosuhteiden parantamista, koulutuksen kehittämistä ja raittiutta.
16

 

Terveysliikkeet syntyivät maailmanlopun odotuksen sekä optimistisen 

kehitysuskon seurauksena. Terveysopettajat ymmärsivät, että ainoastaan 

hyvinvoivat ihmiset voisivat muodostaa täydellisen yhteiskunnan.
17

 Suuren 

yleisön tietoisuuteen terveysajattelu levisi vuonna 1832. Tuolloin presbyteeripappi 

Sylvester Graham (1794–1851) ilmoitti koleraepidemian jälkeen, että kaikki, jotka 

olivat noudattaneet hänen terveyttä ylläpitäviä periaatteitaan ja välttäneet 

myrkyllisiä lääkkeitä, olivat säästyneet taudilta. Seuraavina vuosina Graham 

vieraili monissa Yhdysvaltojen itärannikon kaupungeissa ja voitti puolelleen 

suuria kansanjoukkoja, jotka olivat kyllästyneet lääkäreiden taitamattomuuteen 

sekä kivuliaisiin parannusmenetelmiin. Vuonna 1837 hän tapasi Bostonissa 

terveysopettaja William Alcottin (1789–1859), joka tunnetaan muun muassa 85 

opaskirjansa vuoksi terveyden kysymysten popularisoijana. Pian toisiinsa 

tutustuttuaan Graham ja Alcott perustivat Yhdysvaltojen ensimmäisen 

terveysyhdistyksen, American Physiological Societyn (1837), ja terveydestä 

kiinnostuneet ryhmät saivat yhteisen suunnannäyttäjän.
18

 

Terveysopettajat uskoivat, että jokainen saattoi vaikuttaa terveydentilaansa 

ilman lääkäreiden ja muiden spesialistien apua. Siksi terveysliikkeet olivat 

antielitistisiä, tavallisten keskiluokkaisten pohjoisamerikkalaisten liikkeitä.
19

 

Erityisesti hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä kiinnostuivat naiset. He olivat 

aktiivisia jäseniä muun muassa American Physiological Societyssa ja perustivat 

omia yhdistyksiään pääasiassa Maineen ja Ohioon.
20

 Pohjoisamerikkalaisten 

naisten ja terveysliikkeiden suhdetta analysoineen tutkija Regina Moranzin 

                                                                                                                                 
Jerusalemin jälleenrakennuksen. Pyhäkön puhdistaminen merkitsi Kristuksen paluuta maan päälle. 

Knight 2002, 40–41; Numbers 2008, 48, 54. 
15 McLoughlin 1978, 130; Knight 2002, 33, 41, 43; Numbers 2008, 47–48, 49. 
16 Butler 1987, 101; Verbrugge 1988, 23; Lindley 1996, 90–91; Koester 2007, 55, 56. 
17 Blake 1974, 43; Whorton 1982, 7; Riska 1985, 24; Verbrugge 1988, 11. 
18 Blake 1974, 36, 41–42; Whorton 1982, 45–46, 49, 57; Riska 1985, 23–24; Schoepflin 1987, 

148; Verbrugge 1988, 25; Numbers 2008, 97, 99, 103, 105–106. 
19 Moranz 1984, 346; Verbrugge 1988, 23–24. 
20 Moranz 1984, 347; Numbers 2008, 106. 
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mukaan terveysajattelu saavutti suuren suosion naisten keskuudessa, sillä se 

tarjosi heille valmiin ja turvallisen elämäntavan mallin niin arvoiltaan kuin 

rakenteiltaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.
21

  

Naisten kysymyksiin keskittyneet terveysopettajat hyökkäsivät oppaissaan 

ja puheissaan niin kutsuttua True Womanhood -ideologiaa vastaan. Kyseinen 

ajattelutapa syntyi 1800-luvulla Yhdysvaltojen ylä- ja keskiluokan puolustaessa 

perinteistä naiskuvaa moraalittomaksi kokemansa yhteiskunnan tuhoisilta 

vaikutuksilta. Ideologian mukaan ihanteellinen nainen oli luonnollisilta 

ominaisuuksiltaan fyysisesti heikko, passiivinen, hurskas ja moraalinen. Siksi 

hänen oli alistuttava vapaaehtoisesti älykkäämmän ja voimakkaamman miehensä 

tahtoon sekä keskityttävä kotona lastensa kasvattamiseen. Vaikka terveysjulistajat 

tuomitsivat yksimielisesti käsitykset naisen heikkoudesta ja passiivisuudesta, he 

suhtautuivat ajatukseen kotiäitiydestä kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla.
22

 

Monet terveysopettajat saivat vaikutteita naisoikeustaistelijoilta, joiden 

tausta oli 1800-luvun yhteiskunnallisen uudistusinnon myötä syntyneissä keski- ja 

yläluokkaisten naisten hyväntekeväisyysyhdistyksissä. Radikaalit naisasianaiset 

uskoivat valistuksen aikana korostuneen yksilönvapauden hengessä, että naiselle 

kuuluivat luonnostaan samanlaiset oikeudet kuin miehelle. Siksi he tuomitsivat 

jyrkästi käsitykset, joiden mukaan kotiäitiys oli naisen velvollisuus. Esimerkiksi 

terveysopettaja ja radikaali naisten oikeuksien puolustaja Mary Gove Nichols 

(1810–1884) meni itse naimisiin kahdesti ja kannatti vapaata rakkautta. Hänen 

mukaansa naisen suurin ongelma oli avioliitto, ja siksi jokaisen naisen oli 

vapauduttava miehensä kahleista.
23

 Useimmat merkittävät terveysopettajat olivat 

kuitenkin maltillisia ja hyväksyivät miehen ja naisen erotetut sukupuoliroolit. 

Esimerkiksi William Alcott, Dioclesian ”Dio” Lewis (1823–1886) ja Catharine 

Beecher (1800–1878) julistivat, että kaikkien naisten tuli olla hyviä äitejä.
24

 

Terveysliikkeet eivät onnistuneet saavuttamaan kestävää kannatusta 

yhdysvaltalaisten keskuudessa. Terveysintoilusta kuuluisan 1840-luvun puolivälin 

jälkeen hyvinvointiin keskittyneiden opettajien ja julistajien suosio alkoi hiipua, ja 

                                                
21 Moranz 1984, 346. 
22 Welter 1966; Moranz 1984, 348–349; Cogan 1989, 30–31. 
23 Berg 1978, 3, 145; Blake 1984, 359, 362, 371; Moranz 1984, 348, 349. Tutkija Barbara Welterin 

mukaan radikaali naisliike syntyi pohjimmiltaan True Womanhood -ideologian innoittamana. 

Naisten oikeuksien puolustajat ajattelivat, että mikäli nainen oli niin hyvä ja moraalinen kuin ylä- 

ja keskiluokkainen naiskuva antoi ymmärtää, naisen oli otettava aktiivisempi rooli yhteiskunnassa 

ja taisteltava esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöissä miesten aiheuttamaa moraalittomuutta 

vastaan. Welter 1966, 174.  
24 Whorton 1982, 104, 279; Beecher, Catharine Esther 2010.  
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esimerkiksi American Physiological Society lopetti toimintansa vuosikymmenen 

loppuun mennessä. Muun muassa kiistat orjuudesta, jotka johtivat Yhdysvaltojen 

sisällissotaan vuonna 1861, kiinnostivat vuosisadan puolivälissä amerikkalaisia 

enemmän kuin terveelliset elämäntavat. Sodan jälkeen tieteellinen lääketiede teki 

uusia läpimurtoja, ja moni siirtyi lääkkeettömistä parannusmenetelmistä sekä 

vaihtoehtohoidoista takaisin lääketieteen kannattajiksi.
25

 Ellen White, joka aloitti 

uransa terveysopettajana 1860-luvulla, kiinnostui siis hyvinvointiin liittyvistä 

kysymyksistä vasta suurimman terveysinnostuksen laannuttua. 

2.2. Ellen White Adventtikirkon terveysopettajana 

Four years previous to this, on my way to school, I had picked up a 
scrap of paper containing an account of a man in England who was 

preaching that the earth would be consumed in about thirty years from 

that time.26 

In company with my twin sister and ones of our schoolmates, I was 

crossing a common in the city of Portland, when a girl about thirteen 

years of age, becoming angry at some trifle, threw a stone that hit me 

on the nose.27 

Ellen White syntyi 26.11.1827 Gorham-nimisessä kylässä, joka sijaitsee Mainessa 

Yhdysvaltojen itärannikolla. Perheen isä Robert Harmon (1786–1886) oli 

ammatiltaan maanviljelijä sekä osa-aikainen hattukauppias, ja äiti Eunice Harmon 

(1786–n. 1864) hoiti kuutta tytärtään ja kahta poikaansa kotona. Ellen oli vielä 

pieni, kun Harmonin perhe muutti paremman toimeentulon perässä osavaltion 

suurimpaan kaupunkiin, Portlandiin, joka oli 1830-luvulla noin 13 000 asukkaan 

vilkas ja nopeasti kasvava satamakaupunki.
28

 

Whiten terveysopetukseen keskittynyt tutkija Ronald Numbers toteaa, että 

Whiten julistustyön peruspilarit, sanoma lopun aikojen läheisyydestä ja terveyden 

kysymykset, kietoutuivat profeetallisen saarnaajan elämässä yhteen jo varhain.
29

 

White löysi yhdeksän vuoden iässä maasta lentolehtisen, jossa eräs englantilainen 

saarnamies ennusti maailmanlopun koittavan vain 30 vuoden kuluttua. White 

joutui profetian vuoksi kauhun valtaan, sillä hän epäili, ettei koko maailma ehtisi 

tehdä parannusta niin lyhyessä ajassa. Pian lentolehtisen löytymisen jälkeen eräs 

tyttö heitti koulumatkalla ollutta Whitea kivellä kasvoihin. Isku mursi hänen 

                                                
25 Blake 1974, 43; Whorton 1982, 12, 120, 132–133, 140; Numbers 2008, 121. 
26 White 1880, 131; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 20. 
27 Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 17. 
28

 Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 17; White 1982–1986 I, 22; Hoyt 1987, 14; 

Numbers 2008, 44. 
29 Numbers 2008, 44. 
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kasvojensa luut, ja hänen ulkonäkönsä muuttui täysin. On todennäköistä, että 

White kärsi juuri kyseisen onnettomuuden seurauksena lopun elämäänsä 

hengitysvaikeuksista, käsien tärinästä ja toistuvista pyörtymiskohtauksista.
30  

Menetetty terveys ja maailmanlopun pelko ajoivat Whiten vuosien 

epätoivoiseen Jumalan armon ja rakkauden etsintään. Kohtalokas lentolehtinen, 

jonka White oli löytänyt neljä vuotta aikaisemmin, saattoi siten hyvinkin olla 

hänelle kimmoke mennä kuuntelemaan maailmanlopun evankelista William 

Milleriä, joka saapui saarnamatkallaan Portlandiin vuonna 1840. Millerin julistus 

herätti Whiten kotikaupungissa paljon huomiota: 

Terror and conviction spread through the entire city. Prayer meetings 

were established, and there was a general awakening among the 

various denominations; for they all felt more or less the influence that 

proceeded from the teaching of the near coming of Christ.31 

White kertoo, että Millerin saarnat saivat hänet yhä suuremman toivottomuuden 

valtaan. Kuuluisan julistajan mukaan maailmanloppu olikin tulossa jo 21.3.1844, 

eli paljon nopeammin kuin vasta 30 vuoden kuluttua. White pelkäsi, sillä hän 

uskoi olevansa liian syntinen pelastuakseen viimeisen tuomion päivänä.
32

 

Robert ja Eunice Harmon kuuluivat metodistikirkkoon, johon liityttiin 

henkilökohtaisen uskonratkaisun jälkeen.
 
Vuonna 1841 koko Harmonin perhe 

matkusti metodistien herätyskokoukseen Buxtoniin (Maine). Ellen White 

kirjoittaa elämäkerroissaan, että polvistuttuaan alttarille rukoilemaan, hän tunsi 

vihdoin Jumalan rakkauden kosketuksen ja koki syyllisyyden taakan katoavan 

yltään. White kastettiin Portlandin Chestnut Street Methodist Church -kirkon 

jäseneksi vuonna 1842, jolloin hän ymmärsi omien sanojensa mukaan 

syntyneensä uudestaan.
33

  

William Miller halusi yhdistää kaikki kirkkokunnat Kristuksen paluun 

odotukseen. Parhaimmillaan jopa miljoona kristittyä luotti hänen sanomaansa 

lopun aikojen läheisyydestä. Myös Whiten perhe kuului samanaikaisesti niin 

kutsuttuihin milleristeihin ja metodisteihin. Monet kirkot kuitenkin pelästyivät 

milleristien aggressiivista evankeliointitapaa, joka yleistyi varsinkin liikkeen 

viimeisinä vuosina. Lisäksi Millerin seuraajat joutuivat ajoittain uskonnollisten 

yhteisöidensä kanssa opillisiin erimielisyyksiin, sillä useimmat kristityt eivät 

                                                
30 White 1880, 131–132, 137; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 17–18, 20–21; 

Numbers 2008, 45. 
31 Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 21. 
32

 White 1880, 136–138; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 20–21. 
33 White 1880, 139–143, 145; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 22–24, 25; Koester 

2007, 56–57. 
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odottaneet enää 1840-luvulla pikaista maailmanloppua. Kun Miller saapui 

saarnaamaan Portlandiin uudemman kerran vuonna 1842, suurin osa kirkoista 

sulki ovensa häneltä, ja muun muassa metodistit erottivat hänen seuraajansa 

keskuudestaan. Whiten perheenjäsenet eivät kuitenkaan lopettaneet milleristien 

rukouskokouksissa käymistä, ja vaikka Robert Harmon oli Chestnut Street 

Methodist Churchin tukipylväitä, hänen perheensä erotettiin sääntörikkomusten 

varjolla kirkosta vuonna 1843.
34

 

Maaliskuun 21. päivä 1844 tuli ja meni. Miller korjasi maailmanlopun 

ajankohtaa: Kristuksen oli määrä palata maan päälle sittenkin vasta seitsemän 

kuukauden kuluttua, eli 22.10.1844. Whiten mukaan Millerin liikkeen viimeiset 

vaiheet olivat hänen elämänsä onnellisinta aikaa. Hän osallistui rukouskokouksiin, 

vieraili epäuskoisten luona ja tunsi syvää yhteyttä Kristuksen paluuta odottavien 

yhteisöön. Kun vuorokausi 22.10. vaihtui seuraavaan, suuri pettymys (Great 

Disappointment) ajoi milleristit kaaokseen ja hajaannukseen. Liikkeen johtajat 

yrittivät palauttaa ihmisten uskon lopun aikojen läheisyyteen. He selittivät, että 

Millerin laskema ajankohta oli kyllä oikea. Milleristit eivät vain olleet 

ymmärtäneet, että se merkitsi Kristuksen siirtymistä taivaallisen pyhäkön 

pyhimpään tilaan, joka vasta välittömästi edelsi hänen paluutaan maan päälle.
35

  

Vuosi 1844 merkitsi Ellen Whiten profeetallisen julistustyön alkua. Hän 

koki pian suuren pettymyksen jälkeen ensimmäisen näkynsä, jossa hän näki 

omaelämäkertansa mukaan suuren ihmisjoukon vaeltavan Kristuksen johdolla 

kapeaa tietä kohti taivaallista Jerusalemia. White vakuuttui näkynsä perusteella 

siitä, että Millerin liikkeen jäsenet kulkivat pettymyksestään huolimatta yhä 

oikeaan suuntaan. Hän aloitti pian näkynsä jälkeen uransa kiertelevänä 

saarnaajana ja teki ensimmäisen saarnamatkansa loppuvuodesta 1844 erään 

sukulaisensa luo läheiseen kaupunkiin, Polandiin (Maine).
36

  

Naisten julistustyö oli hyväksytty 1800-luvun alkuvuosikymmeninä 

useimmissa pohjoisamerikkalaisissa kirkkokunnissa lopun aikojen ilmiönä
37

 ja 

Jumalan antamana tehtävänä, johon naisen oli suostuttava nöyrästi. Kiihkein 

maailmanlopun odotus kuitenkin hiipui Yhdysvalloissa vähitellen 1840-luvulla 

samaan aikaan, kun amerikkalaiset ihannoivat yhä enemmän kotiin jääviä naisia. 

                                                
34 White 1880, 148, 172–175; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 26, 50–53; Knight 

2002, 44; Koester 2007, 139; Numbers 2008, 53. 
35 White 1880, 184–192; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 57–63; Knight 2002, 36–

50, 57–58; Koester 2007, 139–140; Numbers 2008, 55–56. 
36 White 1880, 193, 197; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 64–68, 72. 
37 Kts. Ap. t. 2: 17. 
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Esimerkiksi suuri osa papeista pelkäsi, että saarnaavat naiset saattaisivat rikkoa 

yhteiskunnan sosiaalisen järjestyksen, ja siten he suhtautuivat naisevankelistoihin 

tuomitsevasti.
38

 Naimattoman naisen ei ollut myöskään turvallista liikkua yksin. 

White olikin ajoittain joutua pidätetyksi, ja eräät adventisteihin vihamielisesti 

suhtautuvat ryhmät uhkasivat häntä jopa fyysisellä väkivallalla. Ellen White meni 

naimisiin vuonna 1846 milleristisaarnaaja James Whiten kanssa. Numbers epäilee, 

että pariskunta hankki suhteelleen siunauksen osittain juuri siksi, että avioliitto ja 

yhdessä miehensä kanssa matkustaminen turvasivat Ellen Whiten mahdollisuuden 

kiertelevään elämään.
39

 James ja Ellen White asettuivat Battle Creekin kylään 

(Michigan), jota he pitivät tukikohtanaan saarnamatkojensa välillä.
40

 

Pohjoisamerikkalaiset terveysopettajat julistivat erityisesti Yhdysvaltojen 

koillisrannikolla.
41

 Siten White tutustui luultavasti jo lapsena heidän 

ajatuksiinsa.
42

 Sylvester Graham vieraili Portlandissa vuonna 1834 ja piti 16 

terveyden filosofiaansa käsittelevää luentoa. Radikaali Mary Gove Nichols 

esitelmöi vuonna 1839 kaupungin naisille fysiologiasta, terveellisestä 

ruokavaliosta ja pukeutumisesta. Kaikille avoimille luennoille osallistuminen oli 

Portlandissa suosittu tapa viettää vapaa-aikaa, joten on todennäköistä, että Whiten 

perhe kävi kuuntelemassa kaupungin lehdistössä runsaasti huomiota saaneita 

puhujia. Myös raittiusliike rantautui Portlandiin 1830-luvulla. Kaupungissa oli 

useita raittiusjärjestöjä ja ne perustivat muun muassa raittiuskauppoja, -taloja ja -

laivoja. Young Men's Total Abstinence Society ylläpiti jopa raittiuslukusalia, joka 

oli sunnuntaita lukuun ottamatta avoinna iltaisin kello seitsemästä kymmeneen. 

Koko osavaltion poikkeuksellisen suuresta raittiusinnostuksesta kertoo, että 

Yhdysvaltojen ensimmäinen kieltolaki säädettiin Mainessa vuonna 1851.
43

 

Useat Millerin liikkeen johtavat jäsenet omaksuivat jo varhain monia 

terveysjulistajien oppeja. Esimerkiksi William Miller ja James White 

kampanjoivat raittiuden puolesta. Vaikka myös Ellen White kritisoi tupakan, teen, 

kahvin ja alkoholin käyttöä, hän ei kuitenkaan innostunut vielä 1840-luvulla 

laajamittaisesti terveyden filosofioista. Sen sijaan White kiinnostui uskonnollisen 

                                                
38 Baubérot 1993, 200; Brekus 1998, 281, 284; Casey 2000, 11–12, 22; Grammer 2003, 35. 
39 White 1880, 238; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 97; Numbers 2008, 69. 
40 Numbers 2008, 92. 
41 Verbrugge 1988, 25. 
42 White ei kerro elämäkerroissaan terveysopettajista, jotka vierailivat Portlandissa 1830-luvulla. 

Todennäköisesti hän halusi muiden uskovan, että Jumala ilmoitti hänelle terveyden periaatteet 
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uransa alkuvaiheissa parantamisliikkeestä, joka sai 1800-luvun puolivälissä 

suosiota erityisesti metodistien, baptistien ja adventistien keskuudessa.
44

 Tutkija 

Heikki Mikkelin mukaan länsimainen lääketiede ei ole perinteisesti pyrkinyt 

tarjoamaan nopeaa helpotusta vaivoihin vaan se on perustunut yksilöllisiin 

elämänohjeisiin, joiden avulla ihmiset ovat yrittäneet ennaltaehkäistä sairauksia.
45

 

Myös pohjoisamerikkalaisten terveysopettajien julistus perustui 1830- ja 40-

luvuilla pääasiassa teorioihin, joita noudattamalla ihminen saattoi säilyttää 

terveytensä. Heillä ei kuitenkaan ollut keinoja päästä eroon jo puhjenneista 

taudeista. White kiinnostuikin Jeesuksen ajan parannusmenetelmistä, kuten 

esimerkiksi rukouksella parantamisesta, todennäköisesti siksi, että ne vastasivat 

1840-luvun terveysoppeja paremmin jatkuvasti sairastelleen Whiten menetetyn 

terveyden ongelmaan.
46

 

Terveysjulistajat kiinnostuivat vaihtoehtoisista parannusmenetelmistä 1840-

luvulla.
 
Suurimman suosion heidän keskuudessaan sai hydropatia, joka oli 

sleesialaisen talonpoika Vincent Priessnitzin (1799–1851) muotoilema 

kokonaisvaltainen elämäntapa. Priessnitz määritteli tavallisten lääkärien tavoin 

antiikin humoraalipatologian mukaisesti, että hyvinvointi perustui kehon 

nestetasapainoon. Lääkäreistä poiketen hän kuitenkin uskoi, että taudit oli 

parannettava myrkyllisten lääkkeiden ja kivuliaiden hoitomuotojen sijaan puhtaan 

veden avulla. Priessnitz korosti myös, että ihminen kykeni ennaltaehkäisemään 

sairaudet pukeutumalla, liikkumalla ja syömällä terveellisesti.
47

 Yhdysvalloissa 

hydropatian teki tunnetuksi lääkäri James Jackson (1811–1895), joka perusti 

vuonna 1858 Dansvilleen (New York) vesihoitoihin erikoistuneen parantolan, Our 

Home on the Hillsiden. Adventistit innostuivat Jacksonin vesihoidoista ja ”Our 

Homesta” tuli heidän keskuudessaan suosittu virkistäytymispaikka 1860-luvun 

alussa.
48

  

                                                
44 Kts. Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 74–76; Curtis 2007, 6, 10, 11; Numbers 2008, 

83–84, 127. 
45 Mikkeli 1995, 19. 
46 Curtis 2007, 11–12; Numbers 2008, 110.  
47 Blake 1974, 44; Whorton 1982, 24; Blake 1984, 363–364; Sklar 1984, 246; Numbers & 
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 23 

Ellen White oli mukana perustamassa Adventtikirkkoa entisen Millerin 

liikkeen rippeistä vuonna 1863. Kirkon perustavaksi opiksi muotoutui tuolloin 

usko Kristuksen pikaisen paluun läheisyyteen. Adventistit halusivat liittää myös 

terveelliset elämäntavat osaksi virallisia periaatteitaan, mutta he tunsivat 

tarvitsevansa ensin hyväksyvän merkin Jumalalta. Sen he ymmärsivät saavansa 

Whiten näyn välityksellä 5.6.1863. Whiten mukaan Jumala ilmoitti hänelle 

kyseisessä näyssä terveyden periaatteet, eli ihmisen fyysistä kuntoa ylläpitävät 

luonnon lait, joiden mukaan eläminen oli yhtä tärkeää kuin kymmenen käskyn 

moraalilain noudattaminen. Koska terveys oli Jumalan tahto, jokaisen 

uskonnollinen velvollisuus oli syödä terveellisesti, liikkua raittiissa ilmassa, 

pukeutua oikein ja unohtaa päihteet. Sairauksien parantamisessa oli vältettävä 

lääkkeitä ja luotettava ainoastaan puhtaan veden parantaviin vaikutuksiin.
49

  

Näkynsä jälkeen White lopetti rukouksella parantamisen ja aloitti uransa 

kiertelevänä terveysopettajana. Vaikka Yhdysvaltojen sisällissota vaikeutti 

vuosina 1861–1865 adventistien toimintaa, hän matkusti antamassa vesihoitoja ja 

puhui erilaisissa tilaisuuksissa terveellisten elämäntapojen merkityksestä. Talven 

1863–64 White vietti Jacksonin vesiparantolassa, jota hän piti hyvästä hoidostaan 

huolimatta korttipeleineen ja tanssiaisineen liian viihteellisenä. Joulukuussa 1865 

White näkikin näyn hydropatian periaatteista. Hän ymmärsi, että Jumala kehotti 

kyseisen näyn välityksellä adventisteja rakentamaan oman vesihoitoihin 

erikoistuneen parantolansa. Adventtikirkon johto vakuuttui ajatuksesta ja Western 

Health Reform Institute avattiin syyskuussa vuonna 1866 Battle Creekissa.
50

 

Pohjoisamerikkalaiset ymmärsivät 1800-luvulla, että kirjoittaminen oli 

naiselle sopiva keino saada ajatuksensa julki. Myös White kirjoitti paljon. Hänen 

terveysoppaiden sarjansa aloitti vuonna 1864 ilmestynyt ohjekirjanen An Appeal 

to Mothers, joka käsittelee masturboimisen uhkia lasten sekä henkiselle että 

fyysiselle terveydelle.
51

 Whiten terveysjulkaisujen kirjallista tyyliä hallitsevat 

yksinkertainen kieli, toisto, kirjoitusvirheet sekä räikeätkin ristiriitaisuudet. 

Heikko sanallinen ilmaisu juontaa juurensa todennäköisesti hänen kasvoihinsa 

iskeytyneeseen kiveen, sillä hän joutui luopumaan opinnoistaan jo yhdeksän 

vuoden iässä heikentyneen terveydentilansa vuoksi.
52

 Lisäksi monet 1800-luvun 

naispuoliset julistajat pitivät Yhdysvaltojen koulujärjestelmää mieskeskeisenä 

                                                
49 Numbers 2008, xxxi, 91–92, 131–132. 
50Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 167–168, 171–172; Whorton 1982, 202; Numbers 

2008, 144–145, 156–157. 
51 White 1864; Cogan 1989, 248. 
52 White 1880, 135; Crisler & Crisler & Robinson & White 1915, 19. 
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sekä elitistisenä ja halusivat siksi sanoutua irti miespuolisten saarnaajien tavasta 

ilmaista itseään.
53

 On siis mahdollista, ettei White edes halunnut hyödyntää 

perinteisesti esimerkillisinä pidettyjä kirjoitustyylejä. 

Ellen White julisti kielellisistä ongelmistaan huolimatta määrätietoisesti ja 

perusteli sanomansa terveydestä velvoittavien näkyjensä avulla. Tulkitsen, että 

vahva uskonnollinen kieli oli Whitelle välttämätöntä. Saarnaavan naisen oli 1800-

luvulla onnistuttava osoittamaan, ettei hänen sanomansa ollut lähtöisin hänestä 

itsestään vaan ainoastaan Pyhästä Hengestä. Muun muassa Whiten omaperäiset 

raamatuntulkinnat esimerkiksi Nooasta, Sodomasta ja Gomorrasta sekä kuningas 

Salomosta
54

, joilla hän havainnollistaa artikkeleissaan terveellisen elämän 

periaatteita, eivät olleet siten ainutlaatuisia. Monet muutkin naisevankelistat 

lukivat ja sovelsivat Raamattua rohkeasti, jotta he onnistuisivat perustelemaan, 

että pyhä kirja tuki heidän toimintansa ja sanomansa oikeaoppisuutta.
55

  

Whiten rooli Adventtikirkon terveysopettajana ei ollut helppo. Vaikka 

esimerkiksi Western Health Reform Institute oli menestys, adventistit syyttivät 

Whitea investoinneista ajalliseen maailmaan ja uskon hylkäämisestä Kristuksen 

pikaiseen paluuseen. Vuonna 1867 Whiten näyt olivat menettää uskottavuutensa 

parantolan laajentamiskiistan vuoksi. Helmikuussa White tuki näkynsä perusteella 

kunnianhimoisia lisärakennussuunnitelmia. Sen sijaan syyskuussa hän ilmoitti 

antaneensa alkuvuoden lausuntonsa ainoastaan painostuksen vuoksi, ja että 

parantolan oli Jumalan ilmoituksen perusteella oltava pieni. Kiista ratkesi, kun 

James White päätti purkaa puolivalmiin lisärakennuksen maan tasalle. Epäilyt 

Ellen Whiten alttiudesta ulkopuolisille vaikutuksille sekä kysymykset James 

Whiten mielenterveydestä eivät silti ainakaan parantaneet perheen mainetta.
56

 

Whiten perhe sairasteli paljon. Ellen White kärsi kurkkukivusta, huonoista 

keuhkoista sekä pyörtymiskohtauksista. James White joutui puolestaan toistuvasti 

vuoteenomaksi. Sairaudet herättivät adventistien keskuudessa kiusallisia 

kysymyksiä, olihan White itse opettanut, että terveyden pettäminen johtui 

Jumalan lakien rikkomisesta. White joutuikin toistuvasti selittelemään 

perheenjäsentensä heikkoa kuntoa. Kun James White sairastui vakavasti vuonna 

1865, Ellen White korosti, että tauti oli seurausta kovasta työstä Jumalan hyväksi, 

ei suinkaan syntisestä elämästä. Whiten kuopus Herbert White kuoli vain parin 

                                                
53 Casey 2000, 2–3, 17–20. 
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 Kts. s. 60, 61, 63, 64. 
55 Lindley 1996, 126; Casey 2000, 2, 10–13; Grammer 2003, 51–53. 
56 Numbers 2008, 158, 160, 165–170. 
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kuukauden ikäisenä vuonna 1860 ja esikoinen Henry White (1847–1863) vuonna 

1863. White kirjoittaa Health Reformerissa, etteivät hänen poikansa kuitenkaan 

menehtyneet huonojen elämäntapojensa vuoksi. Sen sijaan heidän kohtalokseen 

koituivat Whiten mukaan vierashuoneiden kosteat sängyt, joissa he joutuivat 

nukkumaan äitinsä saarnamatkojen aikana.
57

 

Whiten asemaa horjutti jatkuvien kiistojen ja epäilyiden lisäksi lääkäri John 

Kellogg, joka sai 1870-luvulla yhä enemmän tunnustusta adventistien 

keskuudessa. Hän oli Whiten perheen kasvattipoika, jonka James White oli tuonut 

12-vuotiaana adventistien luetuimman lehden, The Adventist Review and Sabbath 

Heraldin painoon opettelemaan painotekniikkaa. Kellogg kiinnostui jo lapsena 

terveellisistä elämäntavoista ja luki kaiken terveyttä käsittelevän kirjallisuuden, 

jonka hän onnistui saamaan käsiinsä. Myöhemmin James ja Ellen White 

kustansivat hänen lääkärin opintonsa. Vaikka Kellogg ei luottanutkaan lääkkeisiin 

perustuviin hoitomenetelmiin, hän menestyi opinnoissaan ja tuli vuonna 1875 

töihin Western Health Reform Instituteen ensimmäisenä adventistina, jolla oli 

lääkärin ja kirurgin muodollinen koulutus.
58

 

Kellogg oli Whiten uskollinen liittolainen, mutta samalla myös hänen pahin 

kilpailijansa. Vuonna 1874 Kelloggista tuli Health Reformer -lehden 

päätoimittaja, vuonna 1876 hänet nimitettiin Western Health Reform Instituten 

johtajaksi ja vuonna 1879 hänet valittiin adventistien raittiusjärjestön, American 

Health and Temperance Associationin, johtajaksi.
 
On mahdollista, että White 

luovutti 1870-luvun lopussa Adventtikirkon terveysauktoriteetin roolinsa 

Kelloggille vapaaehtoisesti, sillä hän ei enää jaksanut julistaa sanomaansa 

adventisteille, jotka pysyivät hänen mukaansa sitkeästi kiinni vanhoissa huonoissa 

elämäntavoissaan. Kelloggin auktoriteetti ei kuitenkaan riittänyt ylläpitämään 

adventistien terveysinnostusta, ja ihmiset palasivat Whiten lopetettua 

terveysjulistuksensa nopeasti vanhoihin tapoihinsa. Myös koko Adventtikirkon 

johto White mukaan luettuna lipsui terveysperiaatteistaan. Numbersin mukaan 

todisteet puhuvat sen puolesta, että White söi julkisesti jopa lihaa. Hän oli 

aikaisemmin kieltänyt jyrkästi lihan käytön esimerkiksi artikkelissaan The Primal 

Cause of Intemperance (1877) ehdottoman epäterveellisenä ruoka-aineena.
59

 

James White kuoli yllättäen lyhyen sairauden jälkeen Western Health 

Reform Institutessa elokuussa 1881. Ellen White kertoo elämäkerrassaan, että hän 
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menetti tuolloin aviomiehensä lisäksi hyvän työtoverin ja matkakumppanin.
60 

Ronald Numbersin ja Rennie Schoepflinin mukaan koko Ellen Whiten rooli 

adventistien keskuudessa oli James Whiten tuen ansiota. Hän rohkaisi vaimoaan 

kirjoittamaan näyistään, editoi hänen tekstejään ja puolusti hänen arvovaltaista 

asemaansa Adventtikirkon hallinnon ytimessä.
61

 James Whiten kuolemaa 

seuranneen suruajan jälkeen Ellen White päätti jatkaa julistustyötään adventistien 

lähetyskentillä, joista ensimmäinen oli perustettu Sveitsiin vuonna 1874. Vuodet 

1885–1887 hän asui Sveitsissä ja vieraili Italiassa ja Skandinaviassa. Vuodet 

1891–1900 White vietti Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Hän asui ulkomailla 

adventistien lähetysasemilla, perusti muun muassa uskonnollisia lehtiä sekä 

kirjapainoja ja puhui vesihoitoihin liittyvistä kysymyksistä. White huomasi, että 

kivuton ja lääkkeetön parannusmenetelmä oli tehokas tapa houkutella ihmisiä 

adventismin piiriin.
62

 

White saapui takaisin Yhdysvaltoihin vuonna 1900 ja aloitti uudelleen 

kampanjansa terveyden puolesta. Hänen terveysperiaatteensa erosivat tuolloin 

kuitenkin huomattavasti 1860- ja 70-lukujen korostuksista. White ei enää 

esimerkiksi uskonut, että huono ruoka johti ihmisen intohimojen ja viettien 

heräämiseen, vaan hänen opetuksensa keskiössä olivat eläinten oikeudet, ruoan 

huono laatu sekä lääketieteen löytämät bakteerit. White perusti 1900-luvulla myös 

lukuisia vesiparantoloita ja kasvisruokaa tarjoilevia ravintoloita. Vuonna 1905 hän 

julkaisi kuuluisimman terveysoppaansa nimeltään The Ministry of Healing, joka 

on kokonaisvaltainen esitys terveellisistä elämäntavoista, perheen dynamiikasta ja 

vanhempien vastuualueista.
63

 Kyseinen teos on suomennettu viimeksi vuonna 

2005 nimellä Suuren lääkärin seuraajana. 

Ellen Whiten rooli Adventtikirkossa oli ristiriitainen myös 1900-luvun 

alussa. Monet pitivät hänen terveysopetustaan epäjohdonmukaisena ja uskoivat, 

että hän julkaisi omissa nimissään sekä muiden terveysopettajien että alaistensa 

tekstejä. Kohtalokkainta oli Whiten ja hänen pitkäaikaisen kumppaninsa John 

Kelloggin välien rakoileminen. Kellogg oli innostunut kehittelemään erilaisia 

terveysruokia, kuten Granose Flakes -aamiaismuroja, jotka hän patentoi vuonna 

1894. Kellogg tarjosi murojen kaupallisia oikeuksia Adventtikirkolle, mutta White 
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kieltäytyi ottamasta niitä vastaan, sillä aamiaismurot eivät hänen mukaansa 

valmistaneet ihmiskuntaa Kristuksen paluuseen. Terveysopettajien ristiriidat 

johtivat lopulta Kelloggin eroon Adventtikirkosta. Ero oli isku koko kirkolle, sillä 

Kellogg vei mukanaan oman osaamisensa lisäksi esimerkiksi adventistilääkäreitä 

kouluttaneen Medical Missionary Collegen, Western Health Reform Instituten 

henkilökuntineen sekä useita pappeja ja lääkäreitä.
64

 

Ellen White oli kuollessaan vuonna 1915 vaikutusvaltainen, mutta myös 

kiistelty hahmo. Osa adventisteista piti hänen näkyjään jumalallisena ilmoituksena 

ja vertasi häntä Raamatun profeettoihin. Whiten vastustajat puolestaan epäilivät 

hänen näkyjensä johtuvan hysteriasta
65

 ja hypnoosista. Adventtikirkko kiistelee 

edelleen Whiten roolista. Toiset pitävät häntä erehtymättömänä, kun taas toiset 

korostavat Whiten julistuksen ristiriitaisuutta ja etsivät hänen näyilleen selitystä 

historiallisesta kontekstista, muiden terveysopettajien esimerkistä sekä 

sairauksista, kuten lyijymyrkytyksestä, mielenterveydellisistä ongelmista ja 

epilepsiasta.
66

 On kuitenkin todettava, että Whiten opetuksella on ollut 

adventisteille todennäköisesti suuri merkitys. Tutkimusten perusteella kirkon noin 

16 miljoonaa jäsentä ovat nykyisinkin esimerkiksi kasvisruokavalion, 

absolutismin ja tupakoinnista kieltäytymisen vuoksi huomattavasti terveempiä 

kuin väestö keskimäärin.
67

 

                                                
64 Numbers 2008, 250–251, 261–262. 
65 Hysteriaa pidettiin 1800-luvulla tyypillisenä naisten sairautena, johon liittyivät ekstaattisuus, 

hallusinaatiot ja tunteellinen ylireagoiminen. Numbers 2008, 63. 
66 Koester 2007, 140; Numbers 2008, 47, 63, 268. 
67 Seventh-day Adventist World Church Statistics 2010. Esimerkiksi J. Berkel ja F. deWaard ovat 

todenneet, että hollantilaiset adventistit elävät keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin muu 

väestö. Berkel & deWaard 1983. O. M. Jensen on havainnut, että tanskalaisten adventistimiesten 

riski sairastua syöpään on 31% alhaisempi kuin muun väestön keskimäärin. Jensen 1983. R. L. 

Phillips, F. R. Lemon, W. L. Beeson ja J. W. Kuzma ovat tutkineet kalifornialaisten adventistien 
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3. Naisen rooli Ellen Whiten terveysjulistuksessa 

3.1. Koulutettu äiti 

No woman should become a mother unless she is capable of being 
physician to her offspring.1 

Pohjoisamerikkalaiset terveysjulistajat osallistuivat opetuksellaan keskusteluun 

naisen asemasta, jota käytiin 1800-luvulla Yhdysvaltojen nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa. He uskoivat, että naisilla oli mahdollisuus päästä ongelmistaan ja 

ottaa paikkansa kehittyvän valtion jäseninä vain, mikäli he opiskelivat 

hyvinvointia ylläpitäviä periaatteita sekä terveellisiä elämäntapoja.
2
 Myös Ellen 

White otti terveysjulistuksellaan kantaa naisen yhteiskunnalliseen asemaan ja 

kirjoittaa esimerkiksi artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871), että 

jokaisen naisen täytyy tuntea terveyden lait ja noudattaa niitä käytännön 

elämässä.
3
 Tulkintani mukaan White sai opetukseensa vaikutteita radikaaleilta 

naisoikeustaistelijoilta, jotka liittivät terveyden kysymykset osaksi kamppailuaan 

naisen yhteiskunnallisen vapautumisen puolesta. Uskon, että White oli kuitenkin 

maltillinen terveysopettaja ja ymmärsi, että vain terveyskoulutuksen saanut nainen 

saattoi olla hyvä äiti. 

Nopea teollistuminen ja kaupungistuminen erottivat 1800-luvun 

Yhdysvalloissa sukupuolten välisen työnjaon, mikä vaikutti ratkaisevasti naisen 

asemaan. Maaseudulla miehet ja naiset olivat tehneet perinteisesti paljon samoja 

työtehtäviä, sillä perheen toimeentulon kannalta oli tärkeää, että kaikki kynnelle 

kykenevät osallistuivat talon töihin. Sen sijaan kaupungeissa oli liikaa työvoimaa, 

mikä johti työttömyyteen, palkkojen laskuun ja taloudelliseen epävarmuuteen. 

Ammattiliitot, jotka ajoivat lähinnä miespuolisten työntekijöiden etuja, syyttivät 

vaikeasta tilanteesta naisia. Niiden jäsenet uskoivat, että naiset veivät 

matalamman palkkauksensa
4
 vuoksi miesten työpaikat, ja pyrkivät siksi estämään 

heidän pääsynsä työmarkkinoille. On huomattava, että talouden kasvu ja 

vaurastuminen tarjosivat myös erityisesti monelle ylä- ja keskiluokkaiselle 

naiselle ensi kertaa todellisen mahdollisuuden jäädä kotiin.
5
  

                                                
1 White 1866 b. 
2 Moranz 1984, 348; Verbrugge 1988, 8. 
3 White 1871 f. 
4 Naisten palkat olivat pienempiä kuin miesten palkat, sillä suurin osa amerikkalaisista ajatteli 

1800-luvulla, että työtä tekevä nainen elätti ainoastaan itsensä. Miehen vastuulla oli sen sijaan 

koko hänen perheensä, ja siksi hänelle oli maksettava korkeampaa palkkaa. Scott 1993, 410. 
5 Berg 1978, 24, 44–45; Verbrugge 1988, 21–22; Scott 1993, 408, 417; Theriot 1996, 32; Edwards 

2001, 232.  
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Ylemmät yhteiskuntaluokat perustelivat naisen ihanteellisen paikan kotona 

kahdella eri tavalla. Toisaalta esimerkiksi monet tieteilijät ja filosofit uskoivat, 

että nainen oli vähä-älyinen sekä heikko, ja siksi hänen oli pysyttävä visusti kodin 

seinien sisäpuolella. Papit taas painottivat naisen velvollisuutta alistua miehelleen 

Raamatun
6
 avulla. Toisaalta ajan teksteissä korostuivat myös naisen puhtaus, 

empaattisuus, rakkaus sekä moraaliset kyvyt, joiden vuoksi hänen oli keskityttävä 

työn sijaan lasten kasvattamiseen.
7
 Tutkija Barbara Welterin mukaan kotiäitiyttä 

ihannoiva True Womanhood -ideologia syntyikin juuri siksi, että miehet kokivat 

raadollisen ja rikkauksien tavoitteluun perustuvan yhteiskunnan sotivan 

arvomaailmaansa vastaan. He ymmärsivät, että perinteiset moraaliset ihanteet 

säilyvät vain, mikäli naiset pysyvät kotona ja siirtävät ne edelleen lapsilleen.
8
 

Naiset innostuivat omaan arvokkuuteensa perustuneesta naiskuvasta, ja siten 

suurin osa heistä hyväksyi kotiäidin roolinsa kapinoimatta.
9
 

Nainen, joka jäi ylä- ja keskiluokan ihanteiden mukaisesti kotiin, oli 

aviomiehestään taloudellisesti riippuvainen. Suomalaista raittiusliikettä tutkinut 

Irma Sulkunen toteaa, että taloudellinen riippuvuus oli naisille ongelma erityisesti 

miesten alkoholinkäytön vuoksi.
10

 Myös White oli huolissaan miesten 

juopottelusta. Pohjoisamerikkalaiset miehet kuluttivat vuonna 1830 keskimäärin 

noin 27 litraa puhdasta alkoholia vuodessa.
11

 He joivat päivittäin ja olivat 

humalassa ainakin lomilla, hautajaisissa ja suurina juhlapäivinä. Raittius oli silti 

tärkeää, sillä työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja kyvyillä oli suuri 

merkitys teollistuvassa yhteiskunnassa. Selvä mies pystyi tekemään enemmän 

työtä ja menestymään elämässään. Sen sijaan alkoholisoitunut mies, jolla oli vielä 

1800-luvulla oikeus vaimonsa omaisuuteen, saattoi juoda perheensä perikatoon.
12

 

Monet raittiusvalistajat keskittivät moralisointinsa kärsivään vaimoon ja nälkäisiin 

lapsiin. White kirjoittaakin artikkelissaan A Lesson for the Times – Number Two 

(1878), että mies, joka kantaa rahansa kapakkaan, riistää perheeltään niin ruoan, 

vaatteet kuin kodin. Hän ei kuuntele äitinsä ja vaimonsa valituksia ja heidän 

vetoomuksiaan juopottelun lopettamiseksi.
13

 

                                                
6 Kts. 1. Kor. 14: 34; Tit. 2: 3–5. 
7 Welter 1966, 152, 154–158, 160; Berg 1978, 75–79. 
8 Welter 1966, 151–152. 
9 Lindley 1996, 58. 
10 Sulkunen 1988, 29; Lindley 1996, 102; Theriot 1996, 34. 
11 Numbers 2008, 84. Vuonna 2000 keskimääräinen amerikkalainen kulutti noin 10,6 litraa 

alkoholia vuodessa. Hanson s. a. 
12 Sulkunen 1988, 24; Lindley 1996, 102; Pegram 1998, 6–8. 
13 White 1878 e; Sulkunen 1988, 30.  
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Kotitalouden rakenteiden muuttuminen nopean teollistumisen ja 

kaupungistumisen seurauksena aiheutti amerikkalaisille naisille uudenlaisia 

sosiaalisia ongelmia. Muuttoliike maalta kaupunkeihin hajotti suuret perhe-, 

naapuri- ja ystäväverkostot, ja isät olivat paljon poissa kotoa töidensä sekä 

harrastustensa vuoksi. Kotiapulaisia oli tarjolla aiempaa vähemmän, sillä työtä 

etsivät naiset hakeutuivat ensisijaisesti tehtaisiin, joita avattiin suurissa 

kaupungeissa harva se päivä. Tehdastyö tarjosi naiselle kotiapulaisen ammattiin 

verrattuna paremman palkan, enemmän vapaa-aikaa sekä yksityisyyttä, sillä 

työläiset asuivat usein isäntäperheen sijaan työnantajan omistamassa asuntolassa. 

Koska ylä- ja keskiluokkaisilla kotiäideillä oli siten yhä vähemmän seuraa, he 

eristäytyivät vähitellen muista ihmisistä.
14

 

Whiten mukaan naisten eristäytyminen koteihinsa oli ongelma luultavasti 

siksi, etteivät he saaneet enää toisiltaan tukea ja neuvoja lastenkasvatukseen sekä 

kotitöiden tekemiseen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Yhdysvaltojen toisen 

suuren herätyksen aikana yleistynyt teologia korosti kuitenkin ihmisen vastuuta 

teoistaan ja omasta elämästään. Siten myös äideiltä vaadittiin tehtäviensä suhteen 

yhä enemmän. White julistaa esimerkiksi artikkelissaan Fashion! Feebleness! 

Death! (1874), että syy lapsen kuolemaan on aina äidissä, ei suinkaan Jumalan 

mystisessä tahdossa, toisin kuin muun muassa ankaran jumalakuvan omanneet 

puritaanit ajattelivat.
15

 Lapsikuolleisuus kasvoi 1870–1880 -luvuilla nopeasti 

etenkin suurissa kaupungeissa.
16

 Siten White todennäköisesti epäili naisten kykyjä 

huolehtia jälkikasvustaan.  

Terveysjulistajien mukaan ratkaisu naisten ongelmiin oli koulutus. Monet 

terveysopettajat, kuten esimerkiksi Catharine Beecher ja Dio Lewis, tunnetaankin 

ennen kaikkea naisten koulutuksen kehittäjinä.
17

 Vaikka esimerkiksi monien 

lääkäreiden ja filosofien mukaan nainen oli liian vähä-älyinen sekä fyysisesti 

turhan heikko opiskelemaan, terveysopettajat ymmärsivät, että nainen pystyi kyllä 

käymään koulua menettämättä terveyttään, järkeään ja lopulta henkeään. 

Terveysjulistajien mukaan oppilaitosten tiloista oli kuitenkin tehtävä terveellisiä 

muun muassa tuulettamalla, jotta luokissa istuminen olisi turvallista. Lewis 

                                                
14 Berg 1978, 106–108; Cogan 1989, 227–228; Lindley 1996, 54. 
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kehitteli myös naisille fyysistä kuntoa kehittäviä liikuntamuotoja ja kampanjoi, 

jotta liikunta otettaisiin osaksi pohjoisamerikkalaisia opetusohjelmia.
18

  

Ellen White ei vaadi artikkeleissaan tytöille oikeutta koulunkäyntiin, sillä 

hän piti naisten kouluttamista luultavasti itsestään selvyytenä. Whiten 

kotikaupungissa, Portlandissa, tytöillä oli jo 1830-luvulla monia mahdollisuuksia 

sivistää itseään. He pääsivät nelivuotiaina osavaltion kustantamaan esikouluun ja 

saattoivat jatkaa opintojaan niin julkisissa kuin yksityisissä oppilaitoksissa aina 

aikuisikään asti. Myös White kävi koulua ja haaveili lapsena tieteilijän ammatista. 

White toteaakin elämäkerroissaan, että päätös lopettaa koulunkäynti yhdeksän 

vuoden iässä hänen kasvoihinsa osuneen kiven pilattua hänen terveytensä oli eräs 

hänen elämänsä vaikeimmista ratkaisuista.
19

 Koulutuksen ihannoinnista 

huolimatta White tiedosti silti muiden terveysopettajien tapaan, etteivät koulut 

olleet vielä 1800-luvun loppupuoliskolla riittävän terveellisiä tytöille. Hän 

kirjoittaa artikkelissaan Proper Education (1872), että luokkahuoneita on 

tuuletettava ja lasten on saatava säännöllistä liikuntaa, jotta opiskelu olisi 

turvallista.
20

  

Terveysopettajien tavoitteena ei kuitenkaan ollut, että tytöt saisivat keskittyä 

koulussa tavanomaisten oppiaineiden, kuten aritmetiikan, maantieteiden ja 

tavaamisen opiskeluun. Esimerkiki Beecher kritisoi koulunkäyntiin liittyvässä 

oppaassaan Treatise on Domestic Economy (1856) Yhdysvaltojen 

koulujärjestelmää siitä, että erilaiset oppilaitokset kasvattavat tyttöjä 

hyödyttömyyteen.
21

 White puolestaan lainaa artikkelissaan Earnest Words to 

Mothers (1873) aikakauslehti Herald of Healthissa ilmestynyttä artikkelia, jonka 

kirjoittaja moittii kouluja liiallisesta tiedeaineiden opetuksesta. Kirjoittajan 

mukaan tyttöjen on opittava koulussa esimerkiksi matematiikan ja kielten sijaan 

ihmisen terveyttä ylläpitävät periaatteet.
22

 

White kirjoittaa artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871), että 

terveyden periaatteiden opiskelu tarkoittaa käytännössä Jumalan säätämien 

ihmiskehon toimintatapojen opiskelua.
23

 Tulkitsen, että hän perusti käsityksensä 

tyttöjen opetuksen ihanteellisesta sisällöstä muiden terveysopettajien tavoin 

valistusfilosofian värittämään uskonnolliseen ajatteluun, jonka mukaan Jumalan 
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luomasta maailmasta oli mahdollista saada tietoa kehittyvän tieteen avulla. 

Erityisesti terveysopettajia kiehtoi ihmiskehon tutkimukseen erikoistunut 

fysiologia. Myös White toteaa artikkelissaan Duty to Know Ourselves (1866), että 

lasten on keskityttävä koulussa fysiologian opiskeluun.
24

 

White korostaa artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871), että 

tyttöjen on opittava teoreettisen fysiologian lisäksi soveltamaan terveyden 

periaatteita arkielämässä.
25

 Muutkin pohjoisamerikkalaiset terveysopettajat 

kirjoittivat käytännön taitojen merkityksestä tytöille. Esimerkiksi Beecher toteaa 

koulutusta käsittelevässä opaskirjassaan, että koululaitos onnistuu tehtävässään 

ainoastaan, mikäli se opettaa tytöt huolehtimaan kodistaan ja perheensä 

hyvinvoinnista.
26

 Oletan, että taito soveltaa terveyden periaatteita käytäntöön 

tarkoitti myös Whiten mukaan kotitalous- ja lastenhoitotaitojen opettelua. Hän 

muistuttaa artikkelissaan Education of Our Daughters (1877), että tyttöjen on 

opiskeltava koulussa tieteiden ohella kotitöiden tekemistä.
27

 

On todennäköistä, että Ellen White sai terveysopetukseensa vaikutteita 

1800-luvun naisasianaisilta, joiden mukaan naisten suurin ongelma oli 

kotiäitiyden ihannointi. Naisten oikeuksien puolustajat ymmärsivät, että tyttöjä oli 

koulutettava, jotta he voisivat aikuisina välttää taloudellisen riippuvuuden ja elää 

itsenäistä elämää harjoittamalla esimerkiksi lääkärin ammattia. Vaikka naiset eivät 

saaneet opiskella lääketiedettä virallisissa oppilaitoksissa, teoreettiseen 

fysiologiaan ja vaihtoehtoisten parannusmenetelmien perusteisiin erikoistuminen 

tarjosi monelle ammatillisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi hydropatiaparantoloissa 

uskottiin, että ainoastaan naislääkäri saattoi ymmärtää täydellisesti naispuolisen 

potilaan oireita.
28

 Ensimmäinen vesihoitolääkärinä toiminut nainen oli radikaali 

Mary Gove Nichols, joka elätti itsensä kiertelemällä Pohjois-Amerikassa 

parantamassa ihmisiä kylpyjen ja märkien kääreiden avulla. Kuten Whitelle, 

aviomiehen tuki oli kuitenkin tärkeää myös Nicholsille. Hän muun muassa perusti 

vuonna 1851 puolisonsa Thomas Nicholsin (1815–1901) tuella Yhdysvaltojen 

ensimmäisen vesihoitokoulun, American Hydropathic Instituten, jossa miesten 

lisäksi myös naisilla oli oikeus suorittaa vesihoitoihin erikoistuneen lääkärin 

ammattitutkinto.
29
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White tutustui naispuolisiin hydropatialääkäreihin viimeistään talvella 

1864–65. Tuolloin hän vieraili adventistien suosikkiparantolassa, James Jacksonin 

Our Homessa, jossa toimi lääkärinä muun muassa Nicholsien koulusta 

valmistunut naisasianainen Harriet Austin (1826–1891). Käsittääkseni White 

innostui Austinin ammatin naiselle suomista mahdollisuuksista, sillä hän 

mainitsee artikkelissaan Mental Hygiene (1872), että naiset voivat toimia 

hydropatialääkäreinä.
30

 Lisäksi adventistien omassa vesiparantolassa Western 

Health Reform Institutessa työskenteli sekä mies- että naispuolisia lääkäreitä aina 

parantolan perustamisesta lähtien. Heistä ensimmäinen, Phoebe Lamson
31

, hankki 

itselleen virallisen vesihoitolääkärin koulutuksen talvella 1867–68 hydropatian 

uranuurtaja Russel Trallin (1812–1877) perustamassa Hygio-Therapeutic 

Collegessa, New Jerseyssä. On todennäköistä, että Trallin koulusta valmistuneet 

adventistit saivat vaikutteita myös opettajansa vanhalta yhteistyökumppanilta, 

Mary Gove Nicholsilta.
32

 

Päättelen, että Ellen White vaati tyttöjä opiskelemaan koulussa myös 

teoreettisten terveysperiaatteiden soveltamista käytäntöön, jotta he voisivat 

huolehtia tulevaisuudessa itse elannostaan. Hän kirjoittaa tyttöjen koulutusta 

käsittelevässä artikkelissaan Education of Our Daughters (1877), että naisen on 

opittava tekemään kotitöitä ja huolehtimaan lapsista, jotta hän voisi 

tulevaisuudessa hankkia itselleen kotiapulaisen-, kokin-, tai ompelijattaren 

ammatin. Sen sijaan naisen velvollisuutta opiskella kotitöiden tekemistä, jotta hän 

voisi esimerkiksi huolehtia perheestään, White ei kyseisessä artikkelissaan 

painota.
33

 

Tulkintani mukaan Whitea ei kuitenkaan voida pitää 1800-luvun radikaalina 

naisasianaisena. Hän ei esimerkiksi ajanut naisille mahdollisuutta työntekoon, 

jotta he voisivat päättää itse elämästään. Sen sijaan White uskoi maltillisempien 

terveysjulistajien tavoin, että naisen oli opiskeltava terveyden periaatteita 

ollakseen parempi vaimo ja äiti. Kotiäitiyttä ihannoivat elämäntapaoppaiden 

kirjoittajat korostivat usein, että naisen oli pystyttävä elättämään lapsensa, mikäli 

perheen isä juopotteli tai hänen yrityksensä teki konkurssin. Naisen oli siis 

huolehdittava perheestään ensisijaisesti kotona ja tehtävä työtä vain äärimmäisissä 

poikkeustapauksissa. Myös White toteaa artikkelissaan Mothers and Their 
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Daughters (1871), että tytön on opiskeltava itselleen ammatti, jotta hän voisi 

ansaita rahaa, mikäli hänen perheensä joutuu taloudelliseen kriisiin.
34

 Esimerkiksi 

lääkärin ammatin harjoittaminen oli siten monelle naiselle käytännössä vaikeaa. 

Kiinteiden ja luottamuksellisten potilassuhteiden rakentaminen oli mahdotonta, 

sillä naisen oli aloitettava ja lopetettava työnsä joustavasti perheensä tarpeiden 

mukaan.
35

 

Maltilliset terveysopettajat korostivat, ettei mikä tahansa työ ollut naiselle 

mahdollinen. Heidän mukaansa naisen oli pystyttävä toteuttamaan ammatissaan 

äidin rooliinsa liittyviä tehtäviä. Ellen White kritisoikin artikkelissaan Proper 

Education (1873) naisia, jotka kuvittelevat kykenevänsä toimimaan kodin 

ulkopuolisessa maailmassa tasavertaisina miesten kanssa. Hän lainaa Every-Day 

Religion -lehdestä poimimaansa artikkelia, jonka kirjoittaja korostaa, ”ettei naisen 

tehtävä ole seistä aseistettuna yhteiskunnan taistelukentällä”.
36

 On lisäksi 

huomattava, että kokin, ompelijattaren ja kotiapulaisen ammatit, joita White 

suosittelee naisille artikkelissaan Education of Our Daughters (1877), perustuivat 

perinteisiin äidin velvollisuuksiin. Nainen saattoi toteuttaa myös lääkärinä 

ensisijaista äidin tehtäväänsä, eli muista ihmisistä huolehtimista.
37

 

Yhdysvaltalaiset ajattelivat 1800-luvulla, että sairaan- ja kodinhoitotaitoihin 

perustuvien ammattien lisäksi myös opettaminen oli naiselle sopiva keino ansaita 

rahaa. Suuri osa palkkatyötä tekevistä naisista olikin opettajia ja heidän työnsä oli 

korvaamatonta Yhdysvaltojen massakoulutuksen synnyn kannalta. White 

hyväksyy Health Reformeriin kirjoittamissaan artikkelissa naislääkäreiden lisäksi 

myös naispuoliset opettajat todennäköisesti siksi, että hän ymmärsi naisen 

toteuttavan kyseisessä ammatissa äidin tehtäväänsä. Hän antaa esimerkiksi 

artikkelissaan Proper Education (1873) tarkkoja ohjeita lasten kasvatuksesta 

vastuussa oleville opettajille: heidän on huolehdittava, etteivät lapset keskity 

ainoastaan tieteiden opiskeluun vaan harrastavat luokassa istumisen vastapainona 

riittävästi liikuntaa. Lisäksi opettajien on osattava opettaa tytöille kodinhoitoon 

liittyviä taitoja.
38

 He olivat siis Whiten mukaan vastuussa hyvin samanlaisista 

tehtävistä kuin äidit. 

Ellen Whiten mukaan tytöt oli kuitenkin koulutettava huolehtimaan 

perheestään työelämän sijaan ensisijaisesti kodin seinien sisäpuolella. Myöskään 
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ajan useimmat muut terveysopettajat eivät kehottaneet tyttöjä opiskelemaan, jotta 

he voisivat hankkia ammatin ja ansaita itselleen rahaa. Esimerkiksi Alcottin 

mukaan miehen tehtävä oli soveltaa ajattelukykyään työelämässä, kun taas naisen 

oli käytettävä taitojaan perheensä hyvinvoinnista huolehtimiseen.
39

 White itse 

kritisoi artikkelissaan Proper Education (1873) koulutettuja naisia, jotka puhuvat 

yhteiskunnallisista oikeuksistaan ja alistetusta asemastaan, mutta unohtavat kaikki 

velvollisuutensa perhettään kohtaan.
40

 On huomattava, että myös moni radikaali 

naisten oikeuksien puolustaja ymmärsi, että mikäli nainen ei voinut olla vapaa, 

hänen oli ainakin oltava älykäs ja tehtäviinsä koulutettu äiti. Esimerkiksi Nichols 

korosti, että naisen oli osattava terveyden periaatteet, jotta hän voisi huolehtia 

perheensä onnesta ja hyvinvoinnista.
41

 

Whiten mukaan naisen ei siis tullut opiskella terveyden periaatteita 

ensisijaisesti siksi, että hän voisi harjoittaa esimerkiksi lääkärin ammattia ja elää 

itsenäistä elämää. Sen sijaan White kirjoittaa artikkelissaan Parents Their Own 

Physicians (1866) muiden maltillisten elämäntapaoppaiden kirjoittajien tapaan, 

että naisen on tunnettava Jumalan luomat terveyden lait, jotta hän voisi toimia 

lapsensa lääkärinä.
42

 Monet terveysopettajat, kuten Esimerkiksi Catharine 

Beecher korostivat myös, että naisen oli saatava teoreettisen terveystiedon lisäksi 

käytännön kotitöiden tekemiseen valmentava koulutus, jotta hän pystyisi 

huolehtimaan miehensä ja lastensa hyvinvoinnista.
43

 White toteaa artikkelissaan 

Proper Education (1873), että tytöille on opetettava kodin- ja lastenhoitoon 

liittyviä taitoja, jotta he voisivat huolehtia tulevaisuudessa perheenjäsentensä 

terveydestä.
44

  

3.2. Terve äiti 

The Christian Mother, in order to mould her children for usefulness, 

and for God and Heaven, must have health – –.45 

Pohjoisamerikkalaiset terveysopettajat olivat 1800-luvulla huolissaan erityisesti 

naisten terveysongelmista ja keskittivät kamppailunsa heidän hyvinvointinsa 

puolesta ajan muodin kritisointiin. He kehottivat naisia luopumaan korsetista sekä 

pitkistä helmoista ja pukeutumaan vain polviin asti ulottuvaan hameeseen ja 
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pitkiin housuihin.
46

 Myös Ellen White korostaa toistuvasti Health Reformer -

lehdessä, että naisten on unohdettava muoti, jotta he voisivat säilyttää terveytensä. 

Ymmärrän, että White sai puku-uudistukseensa vaikutteita naisoikeustaistelijoilta, 

mutta hän ei kuitenkaan ajatellut kuten esimerkiksi radikaali Mary Gove Nichols, 

jonka mukaan ainoastaan terveellä naisella oli mahdollisuus vapautua 

avioliitosta.
47

 Sen sijaan White uskoi maltillisempien terveysopettajien tapaan, 

että jokaisen naisen oli luovuttava muodista, sillä vain terve nainen saattoi olla 

hyvä äiti. 

Terveysopettajat uskoivat, että 1800-luvun naiset olivat poikkeuksellisen 

sairaita. Esimerkiksi Catharine Beecher julkaisi vuonna 1855 ystävättärilleen 

tekemänsä kyselyn, jonka tulosten perusteella hän päätteli, että lähes jokainen 

naispuolinen Yhdysvaltojen kansalainen kärsi ainakin yhdestä vaivasta.
48

 

Terveysopettajien huoli naisten heikosta terveydestä oli aiheellinen. Koska naisten 

tehtävä oli huolehtia perheestään, he viettivät varsinkin kaupungeissa paljon aikaa 

tunkkaisissa asunnoissaan. Naiset eivät uskaltaneet edes tuulettaa, sillä he 

uskoivat edelleen keskiaikaisten käsitysten mukaisesti, että sairaudet levisivät 

pieninä partikkeleina saastuneen ja pahanhajuisen ilman, eli miasman, 

välityksellä. Naiset eivät myöskään huolehtineet kunnolla hygieniastaan ja 

kylpivät harvoin, sillä kaupungeissa ei ollut juoksevaa vettä. Peseytyminen 

useammin olisi ollut lisäksi ajan alastomuutta kaihtavan siveyskäsityksen mukaan 

naisille liian liberaalia.
49

 

Naisten ja lääkäreiden suhde oli 1800-luvulla ristiriitainen. Lääkärit 

tarjosivat esimerkiksi synnyttäville naisille kivunlievitystä, mutta todellisuudessa 

heidän mahdollisuutensa vähentää tuskaa olivat kehnot, sillä puudutusta kokeiltiin 

synnytysten yhteydessä ensi kerran vasta 1840-luvulla. Lääkärit eivät suorittaneet 

osana opintojaan myöskään käytännön harjoittelua, ja siksi he saattoivat tuottaa 

kömpelöillä instrumenteillaan naisille jopa enemmän kärsimystä kuin perinteisesti 

synnytyksissä avustaneet nunnat ja lapsenpäästäjät.
50

 Tutkijat Ann Wood sekä 

Nancy Theriot toteavat, että lääkärit käyttivät kivuliaita hoitomenetelmiä 

mahdollisesti jopa siksi, että he tunsivat naisia kohtaan inhoa ja pelkoa.
51

 On siis 

                                                
46 Verbrugge 1988, 19. 
47 Blake 1984, 359. 
48 Beecher 1855, 121–133; Berg 1978, 113; Sklar 1984, 250; Wood 1984, 222; Verbrugge 1988, 

16; Knibiehler 1993, 334. 
49

 Whorton 1982, 101; Knibiehler 1993, 335, 337–338; Donham 1994, 34; Halliday 2001, 1469. 
50 Wood 1984, 225; Knibiehler 1993, 333; Theriot 1996, 52–58. 
51 Wood 1984, 227; Theriot 1996, 59. 



 37 

ymmärrettävää, että White epäilee Health Reformer -lehdessä toistuvasti 

lääkäreiden ammattitaitoa. Hän kirjoittaa esimerkiksi artikkelissaan The Dress 

Reform (1868), että naisen on jätettävä lääkärit ja heidän määräämät lääkkeensä, 

mikäli hän haluaa olla terve.
52

 

Ellen White toteaa artikkelissaan Degeneracy – Education (1872) ihmisten 

rikkoneen Jumalan luomia terveyden lakeja niin kauan, että he kuvittelevat 

huonoista elämäntavoistaan johtuvien sairauksiensa olevan erottamaton osa 

elämää.
53

 Erityisesti nainen ja sairaus liitettiin 1800-luvulla sekä populaarissa että 

lääketieteellisessä kirjallisuudessa usein olemuksellisesti yhteen. Suositun 

genitaaliteorian (genital theory) mukaan naisen heikkous perustui hänen 

lisääntymiselimiinsä, eli kohtuun ja munasarjoihin. Esimerkiksi lääkärit uskoivat, 

että niiden toiminta vei paljon energiaa varsinkin murrosiässä ja kuukautisten 

aikana. Siksi nainen kasvoi heidän mukaansa luonnostaan heikoksi ja hauraaksi.
54

 

White kirjoittaa artikkelissaan Moral and Physical Law (1872), että jokaisen 

ihmisen on uhrattava kehonsa Jumalalle.
55

 Ajatus ei ollut 1800-luvun 

Yhdysvalloissa epätavallinen, sillä monet pohjoisamerikkalaiset liittivät naisen 

kehoon uskonnollisia merkityksiä. Esimerkiksi Jumalan armottomuuteen uskoneet 

puritaanit ymmärsivät, että kärsimys oli Jumalan tahto, ja siksi nöyrästi sairastava 

nainen toteutti heidän mukaansa uskonnollista kutsumustaan. Joistakin pitkään 

sairastaneista naisista tuli jopa keskiaikaisiin mystikoihin verrattavia pyhimyksiä, 

ja heidän luokseen matkattiin niin läheltä kuin kaukaa pyytämään neuvoja 

erilaisiin ongelmiin. Myös naisen perheenjäsenet kokivat läheisensä sairauden 

usein siunaukseksi, sillä aina kärsivän naisen nähdessään he muistivat kiittää 

Jumalaa omasta terveydestään.
56

 

Ylemmät yhteiskuntaluokat ihailivat 1800-luvulla heikkoja ja sairastelevia 

kotiäitejä, sillä True Womanhood -ideologian mukaan naisen kärsivä ulkonäkö 

kertoi hänen passiivisuudestaan sekä alistuneisuudestaan. Ihailu kulminoitui 

näyttävään asuun, joka tuli muotiin vuosisadan puolivälissä. Siihen kuuluivat 

tiukalle kiristetty korsetti, painava monikerroksinen hame ja luusta tai metallista 
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valmistetut vanteet, jotka kannattelivat ryhdikkäänä maahan asti laskeutuvaa 

helmaa.
57

 White kuvailee artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871) 

muodikkaita nuoria naisia, jotka hän oli tavannut eräällä saarnamatkallaan: 

All of them were deformed by tight lacing. My husband’s hands could 

have spanned their waists. Their shoulders were broad, their hips were 

large. The artificial paddings over the chest – – made these girls 

appear anything but attractive. Their faces were pale, and they moved 

about languidly. There was nothing like sprightliness or gracefulness 

in their movements. The vital organs were pressed in so small a 
compass that it was impossible for them to fill their lungs. They could 

not breathe naturally. They could only gasp. They wriggled in their 

walk, as though every step required an effort.58  

Muodikas hame huolestutti terveysopettajia, sillä kankaat halpenivat 1800-luvulla 

tehdastuotannon lisääntyessä. Muoti ei siten ollut enää eliitin yksinoikeus, vaan 

yhä useammalla naisella oli mahdollisuus pukeutua terveydelle vaaralliseen 

asuun.
59

 

Ellen White ei hyväksynyt sairauden ihannointia. Hän kirjoittaa naisen 

kehon uskonnollisia merkityksiä käsittelevässä artikkelissaan Moral and Physical 

Law (1872), ettei nainen voi uhrata kehoaan Jumalalle alistumalla sairauteen, sillä 

vain terve keho on Jumalalle mieluinen uhrilahja.
60

 Whiten käsitys terveyden 

uskonnollisesta luonteesta perustui todennäköisesti ajatukseen rakastavasta 

Jumalasta, joka korostui Yhdysvalloissa toisen suuren herätyksen aikana. 

Terveysopettajat uskoivat, että Jumala oli lempeä isä, ja koska hän halusi ihmisille 

pelkkää hyvää, sairaus ei voinut olla hänen tahtonsa. Sen sijaan Jumala oli luonut 

luonnon lait, joita noudattamalla ihminen pysyi terveenä. Terveysopettajien 

mukaan ihminen saattoi itse valita, elikö hän Jumalan lakien mukaisesti. Siksi 

terveys oli jokaisen henkilökohtainen valinta ja sairaus synti itse Jumalaa 

vastaan.
61

 

Terveysjulistajat uskoivat, että naisella oli mahdollisuus säilyttää 

terveytensä, mikäli hän valitsi muodinmukaisen asun sijaan terveellisemmän 

puvun. Myös White kirjoittaa artikkelissaan The Follies of Fashionable Dress 

(1877), että puolet naisten kärsimyksistä johtuu vain siitä, että he pukeutuvat 
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miellyttääkseen maailmaa.
62

 Erityisesti radikaalit naisoikeustaistelijat hyökkäsivät 

1850-luvun muotia vastaan. Esimerkiksi kolme naisliikkeen johtohahmoa, 

Elizabeth Smith Miller (1822–1909), Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) ja 

Amelia Jenkins Bloomer (1818–1894), esiintyivät jo vuonna 1851 Seneca 

Fallsissa (New York) julkisesti vain polviin asti ulottuvassa hameessa, jonka alle 

he olivat pukeneet pitkät housut. Millerin, Stantonin ja Bloomerin tavoite oli 

haastaa huomiota herättävällä asullaan ylä- ja keskiluokkainen 

sukupuolijärjestelmä ja siihen kuuluvat oletukset naisen alistuneisuudesta, 

passiivisuudesta ja heikkoudesta. Lehdistö, joka seurasi tarkasti naisasianaisten 

edesottamuksia, nimesi asun Amelia Bloomerin mukaan Bloomer-hameeksi.
63

 

White omaksui naisasianaisten tavan pukeutua talvella 1864–65 

vieraillessaan James Jacksonin vesiparantolassa. Parantolan lääkäri Harriet Austin 

(1826–1891) sekä naispuoliset sairaanhoitajat olivat käyttäneet lyhyttä hametta ja 

housuja jo 1850-luvulta alkaen. White kielsi aluksi lyhythelmaisen asun, sillä hän 

kauhistui Austinin maskuliinista ulkonäköä. Hän ei myöskään halunnut, että 

adventistit liitettäisiin julkisuudessa muihin lyhyttä hametta käyttäviin ryhmiin. 

Jackson kuitenkin vakuutti Whitelle, että Our Homen versio lyhyestä asusta, niin 

kutsuttu American costume, oli täysin erilainen kuin naisoikeustaistelijoiden 

Bloomer-hame. Vaikka Jacksonin parantolan ja naisasianaisten asujen välillä ei 

todellisuudessa ollut suuria eroja, White ihastui American costumeen, sillä hän piti 

sitä terveellisenä ja käytännöllisenä. Hän muokkasi silti Jacksonin asun mielensä 

mukaiseksi ennen kuin hän vaati adventistinaisia pukeutumaan lyhythelmaiseen 

hameeseen ja housuihin.
64

 

Terveysopettajat kritisoivat erityisesti muodinmukaisen hameen alle 

olennaisesti kuulunutta korsettia, jonka tarkoitus oli muovata naisen vartalo 

tiimalasin muotoiseksi. Naisasianaiset korostivat, että korsetti pilasi naisen 

sisäelimet ja luuston sekä symboloi hänen alistettua ja sorrettua asemaansa. Myös 

White oli naisten oikeuksien puolustajien tavoin jatkuvasti huolissaan vaurioista, 

joita hän uskoi korsetin aiheuttavan naisen sisäelimille. Hän lainaa esimerkiksi 

artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871) Home and Health -

aikakauslehdessä julkaistua varoittavaa esimerkkiä tytöstä, joka valittaa 

kaulassaan olevaa kasvainta. Lääkärin tutkimuksissa paljastuu, että kasvain on 
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tytön keuhko. Sisäelin on siirtynyt ylös kaulaan, sillä tyttö on käyttänyt liian 

tiukalle kiristettyä korsettia.
65

 

Ellen White ei kuitenkaan pitänyt korsettia naisen alistetun aseman 

symbolina. Sen sijaan hän painottaa muiden maltillisten terveysopettajien tavoin 

artikkelissaan Fashionable Dress (1874), että korsetista on luovuttava, sillä se 

muuttaa naisen vartalon luonnollista muotoa. White on huolissaan naisen kehosta, 

sillä hänen mukaansa vartalonsa pilannut nainen ei voi suorittaa Jumalan hänelle 

antamia tehtäviään.
66

 White kirjoittaa artikkelissaan Words to Christian Mothers 

(1871), ettei rintansa korsetilla tuhonnut nainen voi imettää lapsiaan.
67

 

Artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871) hän varoittaa, etteivät kaikki 

naiset voi tulla edes äidiksi, sillä heidän korsetin murskaamat lantioluunsa tekevät 

synnyttämisen mahdottomaksi.
68

 

Terveysopettajat kritisoivat myös muodinmukaiseen asuun kuulunutta 

pitkää helmaa sekä jopa seitsemän kilon painoista vannetta, jotka tekivät 

istumisesta ja liikkumisesta lähes mahdotonta. Naiset kuitenkin käyttivät 1800-

luvulla epäkäytännöllistä asuaan, sillä yhteiskuntaluokkien sekoittuessa toisiinsa 

varsinkin suurissa kaupungeissa omaisuudesta tuli syntyperän sijaan perheen 

statussymboli. Mitä hankalampi naisen oli liikkua, sitä selvemmin kävi ilmi, ettei 

hänen tarvinnut tehdä edes kotityötä aviomiehensä varallisuuden vuoksi. 

Naisasianaiset, kuten esimerkiksi Nichols, pitivätkin 1850-luvun muotia naista 

alistavana, sillä hankala asu teki naisesta avuttoman ja passiivisen 

näyttelyesineen.
69

 Myös White korostaa artikkelissaan The Dress Reform (1868), 

että naisen on luovuttava asusta, joka estää häntä liikkumasta.
70

 

On huomattava, etteivät kaikki terveysopettajat vaatineet naisia luopumaan 

pitkistä helmoistaan heihin kohdistuneen sorron vuoksi. Esimerkiksi Dio Lewis, 

joka halusi, että naiset harrastaisivat liikuntaa, painotti uuden terveellisemmän 

hameen käytännöllisyyttä. Hän suunnitteli naisille lyhythelmaisen asun, jotta he 

voisivat voimistella, pysyä terveenä ja olla siten parempia äitejä.
71

 Myöskään 

White ei ymmärtääkseni kritisoinut naisen sorrettua asemaa kehottaessaan naisia 
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pukeutumaan lyhythelmaiseen hameeseen. Sen sijaan hän kirjoittaa artikkelissaan 

The Dress Reform (1868), että lyhyt helma on käytännöllinen keittiössä. Whiten 

mukaan naisen ei tarvitse uudessa asussaan edes kompastella portaissa, vaikka 

hänen kätensä olisivat täynnä kantamuksia. Vapaaksi jääviä käsiään hän voi 

käyttää helmansa kannattelun sijaan muiden ihmisten auttamiseen.
72

 

Uskon, että Ellen White halusi erottautua naisten yhteiskunnallisten 

oikeuksien puolustajista juuri hameen helman pituuden avulla. Bloomer-asu 

ulottui vain polviin, mutta White määrittelee artikkeleissaan The Dress Reform 

(1868) ja The Reform Dress (1872), että adventistinaisen hameen helman on 

jatkuttava aina kengän yläreunaan, eli kahdeksasta kymmeneen tuumaa 

maanpinnan yläpuolelle.
73

 White pyrki todennäköisesti välttämään adventistien 

sekoittumisen naisasianaisiin myös määräämällä, etteivät naiset saaneet ommella 

hamettaan oman mielensä mukaisesti. Yksilöllisten leikkausten sijaan heidän oli 

tilattava Whitelta oikeanlaiset kaavat.
74

 Oikean pituisen helman lisäksi White 

suunnitteli asuunsa myös housut, jotka poikkesivat naisoikeustaistelijoiden 

housuista. Millerin, Stantonin ja Bloomerin housut olivat itämaistyyliset ja he 

kietoivat tai napittivat niiden löysät lahkeet nilkkojensa ympärille. White 

kuitenkin toteaa artikkelissaan The Reform Dress (1872), että naisten on leikattava 

lahkeensa hameen tavoin sallittujen kaavojen mukaisesti, ja niiden tulee ulottua 

aina naisen jalkapöytään asti.
75

  

White joutui kuitenkin tekemään lahkeidensa vuoksi jatkuvasti pesäeroa 

naisasianaisiin, sillä juuri housut itsessään olivat muodostuneet naisten oikeuksien 

puolustajien symboliksi. Pohjoisamerikkalaiset ymmärsivät, että nainen, joka 

pukeutui millaisiin housuihin tahansa, hyökkäsi viktoriaanisia sukupuolirooleja 

vastaan ja vaati itselleen poliittisia oikeuksia.
76

 White puolustelee pitkiä lahkeita 

esimerkiksi artikkelissaan The Dress Reform (1868). Hän kirjoittaa, ettei 

pukeutuminen housuihin ole suinkaan hyökkäys vallitsevia arvoja vastaan vaan 

sen sijaan housut tukevat yleisiä siveyskäsityksiä. Vaikka vallitsevan moraalin 

mukaisesti naisen ei ollut sopivaa paljastaa nilkkojaan vieraille ihmisille, Whiten 

mukaan on epäloogista, että muodikkaasti pukeutuvat naiset syyttävät 

siveettömyydestä juuri housuja. White tosin myöntää, että pitkät lahkeet 

paljastavat sen tosiasian, että naisen kehoon kuuluvat kaksi jalkaa. Housut 
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kuitenkin peittävät naisen nilkat, kun taas muodikkaan naisen on jatkuvasti 

kannateltava hamettaan esimerkiksi portaissa, jotta hän ei kompastuisi pitkiin 

helmoihinsa. Siksi nainen, joka pukeutuu pitkään ja hankalaan hameeseen, joutuu 

Whiten mukaan vähän väliä paljastamaan vain ohuisiin silkkisukkiin puetut 

nilkkansa.
77

 

Whiten terveellistä pukeutumista käsittelevä opetus liittyi myös 

luulosairauden kritiikkiin. Monet tutkijat, kuten esimerkiksi Mabel Donelly ja 

Martha Verbrugge ovatkin pohtineet, olivatko naiset 1800-luvulla todella niin 

sairaita, kuin Catharine Beecherin naisten terveyttä kartoittava kysely vuodelta 

1855 antaa olettaa. Esimerkiksi naisten elinajanodote oli verrattain hyvä, sillä 

synnytyksiin ja abortteihin liittyviä kuolemantapauksia lukuun ottamatta he elivät 

vuosisadan puolivälissä keskimäärin 43-vuotiaiksi. Sen sijaan miehet kuolivat 

noin kaksi vuotta nuorempina. On todennäköistä, etteivät naiset siis olleet 1800-

luvulla sen sairaampia kuin muinakaan aikoina. Sen sijaan he luultavasti halusivat 

olla sairaita, sillä naisten heikkoutta ja passiivisuutta ihannoinut yläluokkainen 

kulttuuri liitti heidän huonoon terveyteensä positiivisia merkityksiä. 

Huonokuntoinen nainen sai lisäksi paljon huomiota ja saattoi paeta raskaiden 

kotitöiden tekemistä.
78

 

Myös Beecherin aikalaiset pohtivat naisten sairauden luonnetta ja esittivät 

kysymyksiä siitä, olivatko naisten sairaudet enemmän psykologista kuin fyysistä 

alkuperää. Ellen White toteaakin artikkelissaan Will-Power (1871) huomanneensa 

saarnamatkoillaan, että sairaus on suureksi osaksi tahdonvoimaan liittyvä asia. 

Hän kirjoittaa, että useimmat amerikkalaiset naiset makaavat vuoteessa päivästä 

toiseen vain, koska he kuvittelevat olevansa sairaita.
79

 Artikkelissaan The Dress 

Refom (1868) White korostaa, että kyseinen luulosairaus voi kuitenkin parantua, 

mikäli nainen pukeutuu terveellisesti. Siksi jokaisen naisen, joka pitää itseään 

sairaana, on noustava ylös vuoteestaan ja unohdettava muodikkaat vaatteensa.
80

 

Whiten mukaan lyhythelmainen hame oli luulosairaalle korvaamaton 

parantumisen kannalta. Hän kirjoittaa artikkelissaan The Dress Reform (1868), 

että nainen voi työskennellä uudessa käytännöllisessä asussaan ulkona likaamatta 

ja kastelematta jalkojaan.
81

 Artikkelissaan Experience (1872) White perustelee 

fyysisen ulkotyön merkitystä paratiisikertomuksella. Hän kirjoittaa, että Jumala 
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asetti ensimmäiset ihmisen puutarhaan, jonka kasvit eivät sopineet ravinnoksi. 

Sen sijaan ihmisen oli muokattava niistä syömäkelpoisia omalla työllään. Whiten 

mukaan Jumala loi ihmisen tekemään fyysistä työtä, sillä hän ymmärsi, ettei 

ihminen voisi olla toimettomana onnellinen edes paratiisissa.
82

 White kehottaakin 

artikkelissaan June Has Come (1871) jokaista naista hankkimaan itselleen 

maatilkun, jolla hän voi kasvattaa vihanneksia ja kukkia.
83

 Artikkeleissaan The 

Importance of Early Training (1877) ja Experience (1872) hän kirjoittaa, että äiti, 

joka työskentelee ulkona, piristyy ja tuntee itsensä hyödylliseksi. Siten hän jaksaa 

taas huolehtia perheestään iloisena ja hyvillä mielin.
84

 

Ronald Numbers toteaa, että Ellen Whiten noin kymmenen vuotta jatkunut 

puku-uudistus oli todennäköisesti hänen elämänsä turhauttavin projekti.
85

 

Naisasianaiset olivat luopuneet Bloomer-asustaan jo vuonna 1854, sillä 

pohjoisamerikkalaiset vastustivat itsepintaisesti naisten pukeutumista miesten 

housuihin. Asu vei siksi usein huomion naisten oikeuksien puolustajien 

poliittisilta tavoitteilta. Lyhyt helma ja housut yhdistettiin silti edelleen 1860- ja 

70-luvuilla radikaaliin naisoikeusliikkeeseen, ja siksi Whiten pukeutumisohjeita 

noudattaneet naiset saivat kestää pilkkaa ja ivaa. White julistaa vielä vuonna 1872 

artikkelissaan Reform Dress, etteivät adventistit lopeta pukeutumista uuteen 

asuunsa, mikäli vastustajien ainoa argumentti terveellistä pukua vastaan on sen 

naurettavuus.
86

 Lyhythelmaisen asun puolustaminen kävi hänelle kuitenkin 

lopulta liian työlääksi, sillä se vei paljon voimavaroja hänen muulta 

opetukseltaan.
87

 Hänen viimeinen pukeutumista käsittelevä artikkelinsa ilmestyi 

Health Reformerissa vuonna 1877. 

3.3. Evankelista ja pyhä äiti 

The same duty was presented to me that had troubled my mind before 

– to take up my cross among the assembled people of God.88 

Home missionaries are wanted.89 

Ellen White osallistui terveysopetuksellaan keskusteluun naisen uskonnollisesta 

roolista. Yhdysvaltojen toinen suuri herätys tarjosi naisille noin vuosina 1800–
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1830 mahdollisuuksia esimerkiksi saarnaamiseen, mutta monet kirkot rajoittivat 

naisten uskonnollista toimintaa taas herätyskristillisen innostuksen laannuttua. 

Samaan aikaan vahvistui käsitys äidistä kodin uskonnollisena johtajana.
90

 White 

oli itse uskonnollinen auktoriteetti ja kiertelevä terveyssaarnaaja. Silti hän 

korostaa esimerkiksi artikkelissaan Proper Education (1873), että muiden naisten 

kutsumus on olla äiti.
91

 Tulkitsen, että Whiten oli korostettava äitiyden pyhyyttä, 

mikäli hän halusi säilyttää johtoasemansa Adventtikirkossa. Luultavasti White 

ymmärsi terveysevankelistan roolinsa myös poikkeukselliseksi muiden naisten 

rooliin verrattuna ja arvosti vilpittömästi kotona lapsiaan hoitavia naisia. 

Ennen toista suurta herätystä naisen uskonnollisen roolin Yhdysvalloissa 

määrittivät pääasiassa vanhat puritaaniset kirkkokunnat. Puritaanit uskoivat, että 

nainen ja mies olivat toisaalta tasa-arvoisia Jumalan edessä. Toisaalta he 

ajattelivat miehen ja naisen erilaisten uskonnollisten tehtävien olevan Jumalan 

säätämiä. Papin virka ja julistustyö kuuluivat vain miehelle, ja naisen tehtävä oli 

huolehtia kotona lastensa kristillisestä kasvatuksesta.
92

 Herätyskristillinen aalto 

tarjosi naisille kuitenkin 1800-luvun alussa uusia mahdollisuuksia harjoittaa 

uskontoa. Varsinkin monet metodistit ja baptistit ymmärsivät, että herätyksen 

leviäminen riippui naisista, jotka osallistuivat aktiivisesti rukouskokouksiin. He 

huomasivat myös, että naiset saivat paljon huomiota puhuessaan julkisesti ja 

vaikuttivat usein ratkaisevasti perheenjäsentensä kääntymiseen.
93

  

Uskon, että White hyväksyi naisten julkisen uskonnollisen roolin, sillä hän 

pyrki toistuvasti turvaamaan omat mahdollisuutensa evankeliointityöhön. White 

liittyi metodistikirkkoon vuonna 1842. Hänen päätökseensä valita Pohjois-

Amerikan kirkkokunnista juuri metodistit, vaikutti todennäköisesti hänen 

vanhempiensa esimerkin ohella se, että kirkkokunta hyödynsi runsaasti 

naispuolisia evankelistoja toisen suuren herätyksen aikana. Metodistit 

ymmärsivät, että naisten julkinen uskonnollinen toiminta oli lopun aikojen ilmiö, 

jota ei pitänyt rajoittaa. Siksi naisilla oli esimerkiksi lupa saarnata ja puhua 

seurakuntien rukouskokouksissa.
94

 Vaikka White kirjoittaa elämäkerroissaan, että 

hän pelkäsi nuorena astua ihmisten eteen kertomaan ajatuksiaan, hän kertoo 
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nähneensä myös profeetallisia unia, joissa hän ymmärsi Jumalan vaativan häntä 

jakamaan uskonnolliset kokemuksensa muiden seurakuntalaisten kanssa.
95

 On siis 

mahdollista, että White koki Metodistikirkon olevan kanava, jonka kautta hän 

saattoi saada äänensä kuuluviin. 

Myös William Millerin liike turvasi Ellen Whiten mahdollisuuden harjoittaa 

julkisesti uskontoa. Metodistit sopeutuivat toisen suuren herätyksen jälkeen 

vähitellen ympäröivän yhteiskunnan arvoihin, ja useimmat kirkon jäsenet 

ajattelivat, että naisen paikka oli saarnatuolin sijaan kotona. Kirkon johto eväsi 

naisten mahdollisuuden saarnaamiseen jo 1830-luvulla ja perusti ainoastaan 

miehille tarkoitettuja pappisseminaareja. Millerin liikkeessä toimi kuitenkin vielä 

1840-luvulla yli kaksikymmentä naispuolista evankelistaa.
96

 Whiten päätös 

sitoutua metodistiseurakunnan sijaan milleristien ryhmään syntyi mahdollisesti jo 

vuonna 1842 hänen ensimmäisen julkisen rukouksensa jälkeen. White vaipui 

rukouksensa aikana ekstaattiseen tilaan ja halusi toivuttuaan kertoa 

kokemuksestaan kummallekin seurakunnalle. Metodistit suhtautuivat hänen 

kokemukseensa kriittisesti, sillä he eivät luultavasti enää uskoneet maailmanlopun 

läheisyyteen ja viimeisiin aikoihin liittyvään hurmoksellisuuteen. Sen sijaan 

milleristit kannustivat nuorta Whitea eteenpäin.
97

 

Päättelen, että myös Whiten rooli terveysopettajana auttoi häntä 

säilyttämään uskonnollisen auktoriteettiasemansa. Adventtikirkko järjestäytyi 

vuonna 1863, mikä luultavasti kertoo entisen Millerin liikkeen jäsenten lopun ajan 

odotuksen hiipumisesta ja sopeutumisesta ympäröivään yhteiskuntaan. 

Terveysajattelun omaksunut kirkko tarvitsi kuitenkin naispuolisen opettajan, sillä 

ajan moraalinormiston mukaan ei ollut sopivaa, että mies puhui naisille kehoon ja 

ruumiillisuuteen liittyvistä asioista. Siten Whitella oli huomattavasti paremmat 

mahdollisuudet vaikuttaa adventistinaisten elämäntapoihin kuin kirkon 

miespuolisilla terveysjulistajilla. Naisopettajan tarve Adventtikirkossa oli ilmeistä 

etenkin 1870-luvun lopulla. Tuolloin White luovutti terveysopettajan asemansa 

adventistien rakastamalle John Kelloggille, joka ei suuresta suosiostaan 

huolimatta pystynyt pitämään yllä naisten kiinnostusta terveyttä kohtaan.
98

 

Tutkija Susan Lindleyn mukaan monet 1800-luvun naispuoliset evankelistat 

olivat aikansa roolimalleja ja raivasivat tietä naisten johtajuudelle kristillisissä 
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kirkkokunnissa.
99

 Myös Ellen White saattoi olla roolimalli, mutta on huomattava, 

että hän ei itse kannustanut naisia saarnaamaan tai rukoilemaan julkisesti. Sen 

sijaan hän ymmärsi, että nainen toteutti kutsumustaan kotona ja suhtautui naisten 

uskonnolliseen toimintaan pääosin negatiivisesti. Hän esimerkiksi kielsi naisilta 

lähetystyön tekemisen, joka oli hyväksytty naisille sopivaksi työmuodoksi muun 

muassa metodisti- ja baptistikirkoissa jo vuosisadan puolivälissä.
100

 Artikkelissaan 

Missionary Work at Home (1876) White syyttää läheteiksi haluavia naisia 

perheidensä hylkäämisestä ja kehottaa heitä ottamaan oppia Jeesuksesta, joka 

suhtautui nöyrästi omaan kutsumukseensa puuseppänä.
101

 Artikkelissaan The 

Importance of Early Training (1877) White käskee naisia tekemään lähetystyötä 

kotona, mikä tarkoittaa hänen mukaansa lasten kasvattamista hyviksi 

kristityiksi.
102

 

Vaikka White korosti naisen paikan olevan kotona, hän ei kuitenkaan 

väheksynyt naisen uskonnollista asemaa. Sen sijaan hän muistuttaa artikkelissaan 

Proper Education (1873) vanhan puritaanisen ajatuksen mukaisesti, että naisen ja 

miehen erilaiset uskonnolliset tehtävät ovat yhtä tärkeitä Jumalan edessä. White 

havainnollistaa käsitystään äitiyden arvokkuudesta Every-day Religion -lehdestä 

poimimallaan esimerkillä pastorista, joka tapaa eräällä kotikäynnillään 

suursiivousta tekevän ahkeran perheenäidin. Äiti nolostuu, sillä pastori näkee 

hänet laittautumattomana työn touhussa. Pastori kuitenkin toivoo, että Kristus 

löytäisi palatessaan maan päälle myös hänet itsensä yhtä uppoutuneena papin 

kutsumuksensa täyttämiseen, kuin hän nyt löysi siivoamiselle, eli äidin 

tehtävilleen, omistautuneen naisen.
103

 

Käsitykseni mukaan White korostaa Health Reformerissa, että muiden 

naisten on toteutettava kutsumustaan äiteinä, sillä hän halusi turvata oman 

asemansa Adventtikirkon terveysopettajana. Naisten oli perusteltava 1800-luvun 

jälkipuoliskolla julkinen roolinsa tarkasti, sillä monet pohjoisamerikkalaiset 

pelkäsivät voimistuvaa naisoikeusliikettä ja sen jyrkkiä kantoja miehen ja naisen 

erotettuihin sukupuolirooleihin. Esimerkiksi radikaali naisten oikeuksien 

puolustaja ja terveysopettaja Mary Gove Nichols herätti kritiikkiä Portlandin 

lehdistössä luennoituaan Whiten kotikaupungissa terveyden kysymyksistä vuonna 

1839. Naisoikeustaistelijoiden vuoksi myös muihin julkisesti esiintyneisiin naisiin 
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suhtauduttiin usein kielteisesti ja vähäisetkin hyökkäykset kotiäitiyttä vastaan 

tuomittiin jyrkästi.
104

 Mikäli White halusi perustella oman asemansa, hänen ei siis 

kannattanut kritisoida ympäröivän yhteiskunnan vaalimia sukupuolirooleja vaan 

pikemminkin vahvistaa niitä. 

Ellen White saattoi turvata oman auktoriteettiasemansa korostamalla äidin 

tehtävien pyhyyttä myös siksi, että terveysoppaiden lukijakunta koostui 1800-

luvulla pääasiassa keskiluokkaisista kotiäideistä. Vaikka naiset hyväksyivätkin 

roolinsa kodin- ja lastenhoitajina, he tunsivat usein kyvyttömyyttä vastata nopeasti 

muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin. Koska 1800-luvun puolivälissä jo 90% 

naisista osasi lukea, äideille tarkoitetuille elämäntapakirjallisuudelle, kuten 

terveysoppaille, -lehdille ja -pamfleteille, oli Yhdysvalloissa suuri tilaus. Myös 

kirjapainotekniikka kehittyi ja erilaisten niteiden valikoiman kasvaessa kilpailu 

lukijoista kiristyi kirjailijoiden välillä. Heidän oli kirjoitettava teoksia, joita 

ihmiset halusivat lukea, sillä muuten he eivät saaneet ajatuksiaan kaupaksi.
105

 

Epävarmojen äitien neuvominen ja heidän tehtäviensä pyhittäminen oli siten 

Whitelle hyvä tapa vahvistaa asemaansa ja kasvattaa samalla Health Reformerin 

tilausten määrää. 

White ei verrannut itseään muihin naisiin, sillä hän ei luultavasti 

ymmärtänyt olevansa sidottu naisen perinteisiin rooleihin. Pohjoisamerikkalaiset 

uskoivat 1800-luvulla, että saarnaavat naiset luopuivat sukupuolestaan julkisen 

tehtävänsä myötä.
106

 Siksi on ymmärrettävää, että naisevankelistat ajattelivat 

omasta asemastaan huolimatta äitiyden olevan tavalliselle naiselle ainoa 

hyväksyttävä elämäntapa. Todennäköisesti myös White oletti, etteivät häntä 

koskeneet samanlaiset normit ja rajoitukset kuin muita naisia. Hän kieltää 

esimerkiksi artikkelissaan Missionary Work at Home (1876) naisilta lähetystyön 

tekemisen.
107

 Kuitenkin hän vietti itse useita vuosia 1880- ja 90-luvuilla 

adventistien lähetyskentillä muun muassa Sveitsissä, Australiassa ja Uudessa 

Seelannissa.
108

  

Tulkintani mukaan Ellen White ymmärsi, että hänen erikoisen roolinsa 

lisäksi myös hänen tehtävänsä olivat poikkeuksellisia muiden naisten tehtäviin 

verrattuna. Ajan naisevankelistat korostivat usein, ettei saarnaaminen ollut heidän 

oma valintansa. Sen sijaan he ymmärsivät julistustyönsä Jumalan käskyksi, johon 
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heidän oli suostuttava huolimatta siitä, että he olisivat keskittyneet mieluummin 

äidin tehtäviinsä.
109

 Myös White toteaa elämäkerrassaan, että hän olisi halunnut 

kasvattaa neljä poikaansa kotona evankeliumin levittämisen sijaan, mutta Jumala 

ei ollut tarkoittanut häntä muiden naisten tavoin paikallaan pysyvään elämään. 

Kun White kierteli aviomiehensä kanssa saarnamatkoillaan, heidän lapsensa 

viettivät pitkiä aikoja perheen ystävien luona. White kertookin olevansa katkera 

siitä, että jotkut vanhemmat hoitavat lapsiaan huonosti, vaikka he saavat olla aina 

lastensa kanssa.
110

 

On mahdollista, että White halusi pyhittää äidin roolin, koska hän arvosti 

vilpittömästi kasvatus- ja kodinhoitotehtäviinsä keskittyviä naisia. Esimerkiksi 

Whiten oma äiti Eunice Harmon oli Numbersin luonnehdinnan mukaan ”hurskas 

kotiäiti”.
 111

 Äidin ja tyttären välit olivat 1800-luvulla usein läheiset, sillä äidit 

kasvattivat tyttönsä pääasiassa yksin, eikä Whiten ja Harmonin suhde ollut 

poikkeus. White uskoutui kipeistä asioistaan vain äidilleen, joka tuki häntä 

ongelmatilanteissa kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi Whiten maatessa sairaana 

hänen kasvoihinsa iskeytyneen kiven vuoksi, Eunice Harmon oli ainoa, joka uskoi 

tyttärensä jäävän henkiin ja kielsi naapureitaan valmistamasta hänelle 

ruumisarkkua. Oletan Whiten myös ajatelleen, ettei äitiys poistanut naisen 

mahdollisuutta tarkastella uskonnollisia kysymyksiä. Harmon sai tyttärensä 

vakuutettua jo 1840-luvulla kuolleiden tilaa koskevista opista, jonka mukaan 

ihmisen sielu ei nousut suoraan taivaaseen vaan nukkui haudassaan aina viimeisen 

tuomion päivään. Käsityksestä tuli vuonna 1863 eräs Adventtikirkon perustavista 

teologisista ajatuksista.
112

 

Uskon, että Ellen White arvosti äitinsä lisäksi myös omaa äitiyttään. Tutkija 

Elizabeth Grammerin mukaan 1800-luvun naispuolisen evankelistan 

elämäkerralta toisaalta odotettiin äidin tehtäviä ihannoivaa retoriikkaa, mutta 

toisaalta koti antoi naiselle myös todellisuudessa taloudellista ja sosiaalista turvaa 

ja siitä luopuminen teki naisesta suojattoman.
113

 On siksi todennäköistä, että 

White olisi julistustyönsä sijaan jäänyt aidosti mielellään hoitamaan lapsiaan 

kotiin. White viettikin esimerkiksi 1850-luvun alussa kotona pidempiä jaksoja, 

sillä hänen saarnaajan uransa oli tuolloin lyhyessä suvantovaiheessa. White 
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muistelee elämäkerrassaan kyseistä aikaa onnellisena elämänvaiheena ja kertoo 

olevansa tyytyväinen, sillä hän sai elää edes vähän aikaa läheistensä kanssa 

tavallista perhe-elämää.
114
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4. Naisen tehtävät Ellen Whiten terveysopetuksessa 

4.1. Lääkäri, opettaja ja kodinhoitaja 

Our sisters can do much in the great work of salvation of others by 
spreading their tables with only healthful nourishing food.1  

You are responsible for the lives and souls of your children. They 

have the attractions of the world to fascinate and allure. You can 

educate them so as to fortify them against its corrupting influence. 

You can train them to bear life´s responsibilities, and to realize their 

obligations to God, truth and duty, and the bearing that their actions 

will have upon their future immortal life.2 

Ellen White vaatii Health Reformer -lehdessä tyttöjä opiskelemaan terveyden 

periaatteita, jotta heistä voisi tulla hyviä äitejä. Tässä luvussa tarkastelen, miten 

White ymmärsi ihanteellisen äidin tehtävät. Tutkijat Regina Moranz ja Martha 

Verbrugge ovat todenneet, että 1800-luvun maltillisten terveysopettajien mukaan 

äidin tärkein velvollisuus oli huolehtia perheensä hyvinvoinnista.
3
 Tulkitsen, että 

myös Whiten mukaan äidin tehtävä oli pitää huolta perheestään. Hänen oli 

huolehdittava sekä miehensä että lastensa fyysisestä kunnosta että opetettava heitä 

noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. White ymmärsi, että terveys oli myös 

perheen moraalin lähtökohta. Tutkija James Whorton toteaa, että 1800-luvun 

terveysopettajat perustelivat ajatuksiaan kehittyvän tieteen avulla.
4
 Myös White 

hyödynsi aikansa uusimpia teorioita verenkierrosta, hermoston toiminnasta sekä 

kehon ja mielen suhteesta. Äidin tehtävä huolehtia perheestään oli Whiten 

opetuksessa kuitenkin pohjimmiltaan uskonnollinen. Koska moraali oli hänen 

mukaansa pelastuksen edellytys, äidin oli vastattava miehensä ja lastensa ajallisen 

hyvinvoinnin lisäksi perheensä pelastumisesta viimeisellä tuomiolla. 

Whiten mukaan äidin kenties tärkein tehtävä oli huolehtia perheenjäsentensä 

fyysisistä tarpeista. Hän korostaa esimerkiksi artikkelissaan Parents Their Own 

Physicians (1866), ettei nainen saa hankkia lapsia, mikäli hän ei tunne terveyden 

periaatteita ja osaa siten toimia lastensa lääkärinä.
5
 Hän jatkaa artikkelissaan Drug 

Medication (1866), ettei tavallinen lääkäri ymmärrä lasten sairauksista sen 

enempää kuin Jumalan luomista ihmiskehon toimintaperiaatteista piittaamattomat 

vanhemmatkaan. Sen sijaan hän syöttää lapsille myrkkyjä, joiden seurauksena he 

kuolevat tai ainakin sairastuvat entistä vakavammin. Äidin onkin Whiten mukaan 
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tunnistettava lastensa todelliset tarpeet. Hänen on esimerkiksi ymmärrettävä, ettei 

hän saa pukea tyttöjään ja poikiaan liian paksuihin vaatteisiin ja viedä heitä 

tavallisen lääkärin vastaanotolle, mikäli he itkevät kuumuutta.
6
 Whiten huoli 

perinteisen lääketieteen harjoittajien käsiin joutuvista lapsista on mielestäni 

ymmärrettävä, sillä hän uskoi poikansa Henryn kuolleen juuri lääkärin määräämän 

hoidon vuoksi.
7
 

Whiten mukaan äiti, joka tunsi lastensa fyysiset tarpeet, pystyi huolehtimaan 

heidän tasapainoisesta verenkierrostaan. Tehtävä oli tärkeä, sillä White kirjoittaa 

artikkelissaan Creatures of Circumstance (1870), että ihmisen verenkierron 

häiriintyessä koko hänen elimistönsä sairastuu.
8
 On todennäköistä, että White oli 

tutustunut muiden 1800-luvun terveysopettajien teorioihin, jotka käsittelivät 

verenkierron merkitystä terveydelle. Esimerkiksi William Alcott painotti, ettei 

veri saanut virrata suonissa liian nopeasti, sillä kiihtyneen verenkierron vuoksi 

molekyylit uusiutuivat normaalia useammin. Hänen mukaansa keho käytti 

molekyylien valmistamiseen ihmisen elinvoimaa, mikä johti väistämättä eliniän 

lyhenemiseen.
9
 White kuitenkin korostaa artikkelissaan Proper Dress (1877) 

Alcottista poiketen, että verenkierron tulee olla tasapainossa, ja vaikka veren 

kulkunopeus ei saa olla liian nopea, se ei saa olla myöskään liian hidas.
10

 

Ellen White painottaa artikkelissaan Dress Reform (1873), että äidin tehtävä 

on parantaa erityisesti tyttäriensä verenkiertoa patistamalla heidät ulos leikkimään 

ja liikkumaan.
11

 Whiten huoli tyttöjen vähäisestä ulkoilusta ei ollut turha, sillä 

etenkin ylemmät yhteiskuntaluokat ihailivat 1800-luvulla naisen heikkoudesta ja 

avuttomuudesta kertovaa ulkonäköä. Tyttöjen oli siis istuttava rauhallisesti 

sisätiloissa ja keskityttävä feminiinisyytensä säilyttämiseen, jotta he eivät 

kovettaisi itseään poikien tavoin rajuissa ulkoleikeissä. Sen sijaan terveysopettajat 

eivät pitäneet sairaalloisen näköisiä tyttöjä kauniina tai esimerkillisinä. Myös 

White varoittaa äitejä, jotka eivät päästä tyttäriään ulos. Hän korostaa, että 

tytöistä, jotka istuvat jatkuvasti sisällä kuuman uunin lämmössä, tulee lopulta 

häiriintyneen verenkiertonsa vuoksi tylsiä, tyhmiä ja ärsyyntyneitä.
12
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White kirjoittaa artikkelissaan Proper Dress (1877), että äidin täytyy 

ymmärtää pukea tyttärensä lämpimään asuun, jotta he voisivat ulkoilla myös 

talvella vaarantamatta verenkiertoaan.
13

 Yhdysvaltalaisten tyttöjen vaatteet 

jäljittelivät 1800-luvulla naisten asuja, ja jo pienet lapset puettiin korsetteihin ja 

epäkäytännöllisiin hameisiin. White kuitenkin korostaa, että muoti on lapsille 

hengenvaarallista ja kritisoi erityisesti äitien tapaa pukea tyttäriensä jalat vain 

ohuisiin sukkiin ja kenkiin. Whiten mukaan huonosti puettujen jalkojen 

verenkierto heikkenee ja veri kerääntyy raajoista kehon keskiosiin. Sisäelinten 

ympärille pakkautuva veri puolestaan kuumenee ja kiihtyy liikaa paksun hameen 

ja muodikkaan puhvin vuoksi. Äidin on siis unohdettava muoti, joka pilaa hänen 

tyttäriensä tasapainoisen verenkierron. Sen sijaan tytöt on puettava löysään 

hameeseen, paksuihin sukkiin, flanellisiin tai puuvillaisiin alushousuihin ja 

lämpimiin, pellavaisiin housuihin, jotta he voisivat saada turvallisesti raitista 

ulkoilma ilmaa ympäri vuoden.
14

 

Whiten mukaan äidin oli huolehdittava, että hänen perheenjäsenillään oli 

mahdollisuus hengittää raitista ilmaa myös kodin seinien sisäpuolella. Hän moittii 

esimerkiksi artikkelissaan Drug Medication (1866) äitejä, jotka kieltäytyvät 

tuulettamasta ja suojelevat lapsiaan ilmalta aivan kuin se olisi tappavaa 

myrkkyä.
15

 Muutkin ajan terveysopettajat kritisoivat pohjoisamerikkalaisten 

naisten tapaa pitää ikkunansa visusti kiinni pahan ilman, eli miasman, pelossa. 

Esimerkiksi Catharine Beecher ja hänen sisarensa Harriet Beecher Stowe (1811–

1896) kirjoittavat terveysoppaassaan The American Woman´s Home. Principles of 

Domestic Science (1869), etteivät sairaudet johdu ainoastaan ulkoilmasta. Sen 

sijaan ne saattavat kehittyä myös sisällä tunkkaisissa huoneistoissa ja aiheuttaa 

turhia kuolemantapauksia, sillä ihmiset eivät tuuleta asuntojaan.
16

 White korostaa 

artikkelissaan That Spare Bed (1874), ettei ulkoilma voi olla haitaksi edes 

kosteina tai sumuisina päivinä. Koska Jumala on hänen mukaansa luonut jokaisen 

sään, hengittäminen ei voi olla koskaan vaarallista.
17

 

Ellen Whiten mukaan äitien oli ymmärrettävä, että verenkierron lisäksi 

myös hermoston moitteeton toiminta oli tärkeää hänen perheenjäsentensä fyysisen 

kunnon kannalta. Äidin vastuu oli suuri, sillä White kirjoittaa artikkelissaan The 

Primal Cause of Intemperance (1877), että ihminen sairastuu, mikäli hänen 
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hermonsa saavat liikaa ärsykkeitä.
18

 Päättelen, että White tunsi ranskalaisen 

lääkäri Francois Broussaissin (1772–1838) kehittämän teorian hermostosta, jonka 

Sylvester Graham popularisoi Yhdysvalloissa jo 1830-luvulla. Teorian mukaan 

ihminen ei saanut syödä epäterveellistä ruokaa, sillä se ärsytti (stimulation) hänen 

vatsaansa. Vatsasta ärsytys siirtyi hermojen välityksellä koko kehoon, jolloin 

ihminen sairastui.
19

 

Koska terveysopettajat ymmärsivät, että hermojen merkitys terveydelle oli 

suuri, he olivat huolissaan ennen kaikkea ihmisten ruokavaliosta. 

Pohjoisamerikkalaiset söivät 1800-luvulla pääasiassa rasvaa ja lihaa, eivätkä he 

hyödyntäneet ruoanvalmistuksessa juuri lainkaan vihanneksia ja hedelmiä. 

Tyypillinen aamiainen koostui Yhdysvalloissa paahtoleivästä, jonka päälle 

levitettiin voita tai laardia. Keksit syötiin siirapin kanssa ja perunat, liha ja 

kananmunat upotettiin rasvaan tai paistettiin rasvaisella pannulla. Lopuksi ateria 

huuhdottiin alas monella kupilla vahvaa brasilialaista kahvia. Johtavat 

terveysjulistajat keskittyivätkin usein saarnaamaan, että äidin oli osattava 

valmistaa perheelleen terveellistä ruokaa. Esimerkiksi Sylvester Graham korosti, 

että äidin oli unohdettava leipureiden vehnästä valmistetut tuotteet. Sen sijaan 

hänen tehtävänsä oli leipoa perheelleen maukasta, täysjyvä- eli graham-jauhoista 

leivottua leipää.
20

 

Terveellinen ruoka oli 1800-luvulla myös Adventtikirkon terveysopetuksen 

ytimessä. Esimerkiksi Health Reformerin päätoimittajaksi vuonna 1868 valittu 

Russel Trall julkaisi yksityiskohtaisia ohjeita muun muassa suolan, sokerin ja 

maidon käytöstä. Lääkäri John Kellogg kehitteli taas vuosisadan loppupuolella 

aamiaismuroja sekä muita terveysruokia.
21

 Ravinto ja ennen kaikkea kasvissyönti 

kuuluivat myös Ellen Whiten julistukseen aina hänen ensimmäisestä 

terveysnäystään lähtien. Hän nojaa esimerkiksi artikkelissaan The Primal Cause 

of Intemperance (1877) suosittuun hermoteoriaan ja kirjoittaa, että äidin on 

osattava valmistaa terveellistä ruokaa, sillä oikeanlainen ravinto on tärkeää hänen 

lastensa hermoston toiminnan kannalta. White myös korostaa, että äidin on 

tarjoiltava ruoka säännöllisin väliajoin ainoastaan kaksi kertaa päivässä, jotta 

lapset pysyisivät terveinä ja hyväntuulisina sekä siten helposti kasvatettavina.
22
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Vaikka ruoka oli eräs Whiten terveysopetuksen tukipilareista, hän erittelee 

Health Reformerissa terveellisiä ravintoaineita vain muutamassa artikkelissaan. 

Hän kirjoittaa artikkelissaan The Primal Cause of Intemperance (1877), että 

terveellinen ravinto koostuu tuoreista hedelmistä ja täysjyväleivästä.
23

 

Artikkelissaan Convenient Food (1870) White toteaa, että epäterveellisiä ruokia 

ovat vehnäleipä, liha, mausteet, leivonnaiset ja säilykkeet.
24

 Hän muistuttaa myös 

artikkelissaan Power of Appetite (1875), että tee, kahvi ja alkoholi ovat 

suoranaisia myrkkyjä, jotka kiihdyttävät hermoston toimintaa ja herättävät siten 

seksuaalisuuden sekä eläimelliset intohimot. Niihin suhtautumiseen pätee siis 

yksinkertainen sääntö: ”touch not, taste not, handle not”.
25

 Whiten ruokaa 

käsittelevän opetuksen vähyyteen Health Reformerissa vaikutti todennäköisesti 

se, että lehden tilaajien määrä oli laskenut rajusti 1860-luvulla Trallin ankarien 

ruoka-ainerajoitusten vuoksi. Lisäksi White joutui huomioimaan kasvissyönnin 

kriitikot, jotka vetosivat mielellään Paavalin kirjeeseen Timoteukselle. 

Kirjeessään apostoli ennustaa ajan, jolloin oikeasta uskosta luopuneet vaativat 

ihmisiä pidättäytymään lihansyönnistä. James White kuitenkin huomautti, ettei 

hänen vaimonsa suinkaan vaatinut adventisteja pidättäytymään lihasta. Sen sijaan 

hän ainoastaan suositteli siitä luopumista.
26

 

Äidin vastuulla ei ollut Whiten mukaan ainoastaan perheenjäsentensä 

fyysisistä tarpeista huolehtiminen. Sen sijaan White kirjoittaa artikkelissaan The 

Mother´s First Duties (1872), että äidin on tunnettava terveyden lait, jotta hän 

osaisi opettaa lapsensa noudattamaan terveellisiä elämäntapoja myös 

omatoimisesti.
27

 Whiten käsitykset lasten kasvattamisesta perustuivat luultavasti 

1800-luvun Yhdysvalloissa vallinneeseen yleiseen käsitykseen, jonka mukaan 

lapsi oli perusolemukseltaan paha, ja häntä hallitsivat itsehillinnän puute, halut 

sekä intohimot. Äidin tehtävä oli siksi kasvattaa vaikeasti muokattavasta raaka-

aineesta sivistynyt ja kristitty aikuinen. White toteaakin, ettei lapsi kykene 

hallitsemaan viettejään ilman äitinsä opastusta. Äidin on siis kasvatettava lapsensa 

mielen lujuuteen, jotta hän ei sortuisi aikuisena esimerkiksi syömään 

epäterveellistä ruokaa.
28
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Vaikka White ymmärsi lapsen luonteeltaan pahaksi, hän kirjoittaa 

artikkelissaan Proper Education (1872), ettei äiti saa kasvattaa lastaan 

kurittamalla ja määräilemällä.
29

 White oli siis todennäköisesti omaksunut 

käsitykset universaaleista ihmisoikeuksista, jotka kirjattiin valistusajattelun 

hengessä Yhdysvaltojen perustuslakiin vuonna 1787. Pohjoisamerikkalaiset 

ymmärsivät, että ihmisoikeudet koskivat myös lapsia, ja siten äidin oli fyysisten 

rangaistusten sijaan ohjattava kuritonta jälkikasvuaan lempeästi oikeaan suuntaan. 

White korostaakin, että lapsi noudattaa terveellisiä elämäntapoja usein vain siksi, 

että hän pelkää vanhempiensa muuten rankaisevan häntä. Kun lapsi kasvaa 

aikuiseksi ja joutuu huolehtimaan itse itsestään, hän lankeaa houkutuksiin.
30

 

Ellen White epäili erityisesti tyttöjen taitoja huolehtia terveydestään, eikä 

huolehtinut heidän kasvatuksestaan turhaan. Naiset, jotka kasvoivat aikuisiksi 

1800-luvulla, häpesivät ruumiillisuuttaan, ja on siksi epätodennäköistä, että he 

olisivat tohtineet kertoa tyttärilleen naisen kehon toiminnasta. Sen sijaan White 

painottaa artikkelissaan Earnest Words to Mothers (1873), että äitien on osattava 

opettaa tyttärilleen, miten heidän kehonsa toimii ja kehittyy. Hän lainaa Herald of 

Health -lehdessä ilmestynyttä artikkelia, jonka kirjoittajan mukaan on 

pöyristyttävää, että äidit kannustavat tyttäriään ihastelemaan esimerkiksi siemenen 

kehitystä kukaksi. Sen sijaan omaa kasvuaan koskevista asioista he kuulevat vain 

kielletyistä kirjoista, tirskuvilta ystäviltään sekä sivistymättömiltä palvelustytöiltä. 

Niin tytöt oppivat, että naisen kehosta on puhuttava salassa, aivan kuin sitä 

ylläpitävät Jumalan luomat lait olisivat epäpuhtaita.
31

 

Whiten mukaan äidin oli opetettava tyttärensä tekemään kotitöitä, jotta hän 

saattoi pitää huolta tyttöjensä tulevien perheidensä hyvinvoinnista. Moni 1800-

luvun äiti kuitenkin säästi tyttäriään, eikä pakottanut heitä esimerkiksi laittamaan 

ruokaa, pesemään pyykkiä tai siivoamaan. Heikot kodin- ja lastenhoitotaidot 

saattoivat koitua tytöille kohtalokkaaksi, sillä käytännössä suurin osa 1800-luvun 

keskiluokkaisista naisista joutui perheen perustettuaan tekemään kotityönsä itse. 

White kritisoikin artikkelissaan Proper Education (1873) äitejä, jotka eivät hänen 

mukaansa ymmärrä, että pyykkäämään, tiskaamaan ja luuttuamaan tottuminen jo 

pienestä pitäen on ensiarvoisen tärkeää hänen tyttäriensä oman onnellisen perhe-

elämän kannalta.
32
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Whiten mukaan äidin tehtävä ei ollut huolehtia ainoastaan 

perheenjäsentensä fyysisestä kunnosta, sillä hän uskoi muiden terveysopettajien 

tavoin, että keho ja mieli olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Terveysjulistajat 

perustelivat käsitystään aikanaan suositulla frenologialla (phrenology), joka oli 

saksalaisten Franz Gallin (1758–1828) ja Johan Spurzheimin (1766–1833) 

kehittämä selitysmalli terveellisten elämäntapojen ja ihmisen luonteenpiirteiden 

välisestä vuorovaikutuksesta. Yhdysvalloissa frenologian popularisoivat 1830- ja 

40-luvuilla veljekset Lorenzo (1811–1896) ja Orson Fowler (1809–1887), mutta 

teoriaa ei koskaan hyväksytty varauksetta ajan akateemisissa tiedepiireissä.
33

 

White tutustui frenologiaan James Jacksonin vesiparantolassa vuonna 1864 ja 

pyysi Jacksonia tutkimaan poikiensa kallojen perusteella heidän henkisiä 

ominaisuuksiaan. Jackson vakuutti Whiten erityisesti hänen poikansa Williamin 

poikkeuksellisen hyvästä luonteesta.
34

 

Frenologia käsitteli terveyden ja moraalin välistä suhdetta. Teorian mukaan 

aivot koostuivat 37 osasta, jotka ylläpitivät ihmisen erilaisia ominaisuuksia. 

Moraalia säätelevät osat sijaitsivat aivojen yläosissa, kun taas ihmisen eläimellisiä 

himoja ja viettejä säätelevät osat olivat aivojen alaosissa, lähellä takaraivoa. 

Frenologian mukaan terveelliset elämäntavat ylläpitivät hyvää verenkiertoa ja 

hermoston tasapainoista toimintaa, jotka aktivoivat aivojen yläosia. 

Epäterveelliset elämäntavat puolestaan sekoittivat verenkierron ja hermoston 

toiminnan, mikä aktivoi aivojen alempia osia. Siksi vain terve ihminen saattoi olla 

moraalinen ja moraalittomuus oli aina epäterveellisten elämäntapojen seurausta.
35

 

Koska terveyden lait hallitseva äiti oli Whiten mukaan vastuussa 

perheenjäsentensä terveydestä, hän oli frenologian periaatteiden mukaisesti 

samalla vastuussa perheensä moraalista. 

Tulkitsen, että frenologian periaatteet näkyvät Ellen Whiten ruokaa 

käsittelevässä opetuksessa. Hän korostaa artikkelissaan The Primal Cause of 

Intemperance (1877), että äiti, joka osaa laittaa terveellistä ja hyvää ruokaa, voi 

vaikuttaa ratkaisevasti poikiensa ja miehensä moraaliin. Mikäli äiti tarjoaa 

perheensä miehille epäterveellistä ravintoa, kuten lihaa mausteita tai vehnäleipää, 

heidän eläimelliset intohimonsa heräävät ja heidän alkaa tehdä mieli yhä 

vaarallisempia ruoka-aineita. Lopulta he lankeavat suoranaisiin myrkkyihin, kuten 
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teehen, kahviin, tupakkaan ja alkoholiin.
36

 Raittiusjulistajat pyrkivät osoittamaan 

1800-luvulla, että vähäinenkin alkoholin nauttiminen johtaa aina rikollisuuteen. 

Myös White painottaa artikkelissaan Temperance Essential to Christian 

Character (1878), etteivät miehet voi ymmärtää Jumalan säätämän kymmenen 

käskyn moraalilain pyhyyttä ja vaatimuksia, mikäli he ovat turruttaneet aivonsa 

alkoholilla. Siten he sortuvat helposti anteeksiantamattomiin tekoihin äidin 

huonojen ruoanlaittotaitojen seurauksena.
37

 

Pohjoisamerikkalaiset uskoivat 1800-luvulla, että äiti saattoi siirtää 

perheelleen kristillisiä moraaliarvoja myös sisustamalla oikein ja luomalla kotiin 

miellyttävän ilmapiirin. White muistuttaakin artikkelissaan The Mother´s Duty – 

Christ Her Strenght (1877), että naisen tehtävä on vaikuttaa perheensä moraaliin 

ruoanlaiton ohella huolehtimalla kotinsa viihtyisyydestä.
38

 Artikkelissaan Home 

Thoughts (1876) White antaa tarkempia sisustusohjeita. Hänen mukaansa äidin on 

unohdettava kallisarvoiset sekä muodikkaat huonekalut ja hankittava esimerkiksi 

vain mukavia sohvia ja perheenjäsenilleen sopivia tuoleja, joita saa käyttää 

muutenkin kuin vain arvokkaiden vieraiden läsnä ollessa.
39

 Artikkelissaan Mrs 

White´s Address (1877) White toteaa, että äidin on oltava myös jatkuvasti iloinen 

ja pirteä, jotta hän voisi luoda kodistaan tunnelmallisen paikan.
40

 

Terveysopettajien mukaan sisustaminen ja kodin ilmapiiristä huolehtiminen 

olivat tärkeitä asioita erityisesti miesten moraalin kannalta. Esimerkiksi Alcott 

korostaa nuoren vaimon tehtäviä käsittelevässä opaskirjassaan The Young Wife, 

or, Duties of Woman in Marriage Relation (1837), ettei yksikään mies sortuisi 

juoppouteen, mikäli vaimot osaisivat huolehtia kotinsa viihtyisyydestä.
41

 Myös 

Ellen White muistuttaa artikkelissaan The Mother´s Duty – Christ Her Strenght 

(1877), että jos pojat ja miehet eivät viihdy kotona, he hakevat viihdykkeitä ja 

mielihyvää kodin ulkopuolelta. He juopottelevat kaduilla ja saluunoissa sekä 

tekevät moraalittomuuksia.
42

 

White korostaa artikkelissaan The Primal Cause of Intemperance (1877), 

ettei äidin tehtävä ole huolehtia ainoastaan lapsensa ajallisesta hyvinvoinnista.
43

 

Todennäköisesti hänen käsityksensä äidin tehtävistä perustui Yhdysvaltojen toisen 
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suuren herätyksen aikana korostuneeseen ajatukseen, jonka mukaan jokaisella oli 

mahdollisuus vaikuttaa ikuiseen kohtaloonsa elämällä moraalista elämää. White 

toteaakin artikkelissaan Proper Education (1872), että Jumala tarkastelee lopulta 

viimeisellä tuomiolla jokaisen lapsen tekemiä tekoja ja päättää niiden perusteella, 

onko lapsi ansainnut kadotustuomion vai pelastuksen.
44

 Koska äiti oli Whiten 

mukaan vastuussa perheenjäsentensä terveydestä ja frenologian teorian mukaisesti 

siten myös heidän moraalistaan, äiti oli vastuussa myös perheensä pelastuksesta. 

Whiten mukaan terveelliset elämäntavat olivat siis ihmisen pelastuksen 

lähtökohta. Tulkintani mukaan hän havainnollistaa kyseistä ajatustaan muun 

muassa ruokaa käsittelevissä artikkeleissaan Power of Appetite (1875) sekä A 

Lesson for the Times – Number Three (1878), joissa hän kuvailee terveyden ja 

pelastuksen suhdetta Raamatun kertomusten avulla. Whiten mukaan Jumala 

karkotti Adamin ja Eevan paratiisista, sillä he söivät hyvän- ja pahan tiedon 

puusta hedelmän ja sortuivat ahmattiuden syntiin. Kristus puolestaan paastosi 40 

vuorokautta erämaassa lankeamatta Saatanan kiusauksiin. Whiten mukaan Kristus 

voitti paastoamalla ahmattiuden ja aloitti ihmiskunnan syntien sovittamisen siitä, 

mistä synti oli saanut alkunsa. Jokaisen ihmisen ensimmäinen askel takaisin 

paratiisiin on siis ruokahalun voittaminen Kristuksen esimerkin mukaisesti.
45

 

4.2. Äiti ja perinnöllisyys 

These fashionable mothers transmit their diseases to their feeble 

offspring.46 

Ellen White korosti, että naisen oli pukeuduttava paremmin, jotta hän voisi pysyä 

terveenä ja olla hyvä äiti. Tässä luvussa tarkastelen, millaisiksi White ymmärsi 

terveen äidin tehtävät. Tutkija Martha Verbrugge on todennut, että 1800-luvun 

maltilliset terveysopettajat uskoivat aikanaan suosittuihin tieteellisiin 

perinnöllisyysteorioihin. He painottivat, että äidin oli huolehdittava kehonsa 

kunnosta, jotta hän voisi siirtää lapselleen hyvät ominaisuutensa.
47

 Tulkitsen, että 

myös White kampanjoi lyhythelmaisen hameen ja housujen puolesta, sillä hän oli 

huolissaan naisten henkisten ja fyysisten piirteiden periytymisestä 

pohjoisamerikkalaisille lapsille. Uskon kuitenkin, ettei äidin tehtävä ollut Whiten 

mukaan siirtää lapselleen tervettä kehoaan ja miellyttäviä luonteenpiirteitään 
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ainoastaan lapsen maallisen elämän vuoksi. Sen sijaan White ymmärsi, että vain 

terve äiti saattoi pelastaa lapsensa ikuiselta kadotustuomiolta. 

Terveysjulistajien käsitys perinnöllisyydestä perustui luonnontieteilijä 

Charles Darwinin evoluutioteoriaan, jonka hän julkaisi kohutussa teoksessaan The 

Origin of Species vuonna 1859. Teoksessaan Darwin selittää, kuinka ihminen ja 

eläinlajit ovat kehittyneet luonnonvalinnan myötä nykyisiin muotoihinsa.
48

 Monet 

kristityt kokivat Darwinin ajatukset uhaksi uskonnolle, sillä The Origin of Species 

herätti keskustelua esimerkiksi luomisopista. Heidän mukaansa evoluution 

näkökulmasta oli mahdotonta, että Jumala olisi luonut maailman muutamassa 

päivässä noin 6000 vuotta sitten. Terveysopettajat suhtautuivat Darwinin 

ajatuksiin kuitenkin positiivisesti, sillä he näkivät niissä uusia mahdollisuuksia 

päästä eroon ihmiskuntaa vaivaavasta heikkoudesta.
49

 

Terveysopettajien mukaan Darwinin teoriat eivät sotineet kristinuskoa 

vastaan. Sen sijaan esimerkiksi William Alcott ajatteli, että Raamattu tuki 

käsityksiä perinnöllisyydestä. Hän päätteli Mooseksen kirjojen patriarkkojen 

pitkän iän avulla, että ensimmäiset ihmiset elivät hyvin vanhoiksi, sillä heidän 

elämäntapansa ja moraalinsa eivät olleet vielä rappeutuneet sukupolvien myötä. 

Koska pitkä ikä oli Alcottin mukaan seurausta muun muassa oikeasta ravinnosta, 

liikunnasta ja unesta, hän uskoi, että mahdollisuus elää satojen vuosien ikäiseksi 

oli myös hänen oman aikansa ihmisten ulottuvilla. Heidän tarvitsi vain parantaa 

vuosisatojen saatossa huonontuneet elämäntapansa.
50

 Adventtikirkon ja tieteen 

suhdetta pohtinut tutkija John Greene toteaa, että adventistit hylkäsivät 1800-

luvulla ajatuksen Raamatun ja modernin tieteen synteesistä.
51

 Whiten 

pukeutumista käsittelevässä opetuksessa voidaan kuitenkin erottaa vaikutteita 

Darwinin perinnöllisyysteorioista. 

Ellen White kirjoittaa artikkelissaan Words to Christian Mothers (1871), 

että äidin on pukeuduttava lyhythelmaiseen hameeseen ja housuihin, jotta hän 

voisi pysyä terveenä ja siirtää hyvät fyysiset ominaisuutensa kohdussaan olevalle 

lapselleen. Erityisen huolissaan White on muiden terveysopettajien tapaan 

korsetin vaikutuksista syntymättömän lapsen ruumiinrakenteeseen. Hän lainaa 

The Household -lehdessä ilmestynyttä artikkelia, jonka mukaan korsetilla 

lantionsa pilannut äiti siirtää tuhoutuneen luustonsa tyttärelleen jo kohdussa. 
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Artikkelin kirjoittaja toteaa, että tytön kapea lantio saattaa kyllä olla muodikas, 

mutta tytön hankkiessa omia lapsia, huono luusto aiheuttaa hänelle 

ylitsepääsemättömiä ongelmia. Koska synnyttäminen on mahdotonta kapean 

lantion vuoksi, tytön raskaudet päättyvät toistuvasti keskenmenoihin. Pahimmassa 

tapauksessa hän saattaa jopa kuolla lapsivuoteeseen äitinsä korsetin käytön 

seurauksena.
52

 

Darwinin ajatukset perinnöllisyydestä näkyvät tulkintani mukaan myös 

Whiten imettämistä koskevissa käsityksissä. Hän kirjoittaa artikkelissaan Words 

to Christian Mothers (1871), ettei nainen saa vahingoittaa rintojaan esimerkiksi 

muodikkailla toppauksilla, sillä äiti, joka ei kykene imettämään lastaan, pilaa 

hänen terveytensä.
53

 Terveysopettajat uskoivat 1800-luvulla, että imettäminen oli 

tärkeää, sillä he ymmärsivät naisen siirtävän lapseen omat henkiset ja fyysiset 

ominaisuutensa rintamaitonsa välityksellä. Siksi äiti ei saanut missään tapauksessa 

luovuttaa lastaan ulkopuolisen imettäjän hoiviin. Koska suuri osa ammattimaisista 

imettäjistä oli vieläpä ulkomaalaisia, vaarana oli, että erityisesti halveksitut 

Irlannin katolilaiset pääsisivät siirtämään amerikkalaislapsiin huonot piirteensä. 

White korostaakin, ettei äiti saa koskaan luottaa epäilyttävään imettäjään. Mikäli 

äiti ei kykene itse ruokkimaan lastaan, hänen on turvauduttava vieraan naisen 

sijaan terveen lehmän maitoon.
54

 

Uskon, ettei terveyden ja moraalin periytyminen ollut Whiten mukaan 

tärkeää vain lapsen maallisen hyvinvoinnin vuoksi. Sen sijaan äidin oli siirrettävä 

eteenpäin hyvät ominaisuutensa, jotta lapsi voisi pelastua. Päättelen, että Whiten 

käsitys perinnöllisyyden ja pelastuksen suhteesta näkyy hänen artikkelissaan 

Moral and Physical Law (1872). Artikkelissaan hän vertaa 1800-luvun 

pohjoisamerikkalaisia Raamatun kertomukseen Nooan ajan ihmisistä, jotka 

Jumala tuhosi suurella tulvalla heidän moraalittomuutensa vuoksi. White 

muistuttaa, että moraalittomuus johtui frenologian teorian mukaisesti sukupolvelta 

sukupolvelle siirtyneestä heikkoudesta. Whiten mukaan myös Yhdysvaltojen 

kansa saattoi siten joutua kokemaan Nooan ajan ihmisten kohtalon, sillä sairaudet 

olivat 1800-luvulla taas arkea niiden periydyttyä vanhemmilta lapsille 

vuosituhansien ajan.
55
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Terveysopettajat uskoivat 1800-luvulla, että ympäristötekijät vaikuttivat 

ratkaisevasti lasten terveyteen. White korostaakin Health Reformeriin 

kirjoittamissaan artikkeleissa, että perinnöllisyys tarkoittaa käytösmallien 

siirtymistä äidiltä lapselle. Hän kirjoittaa esimerkiksi artikkelissaan Creatures of 

Circumstance (1870), että terveellisesti pukeutuva äiti näyttää lapselleen hyvää 

esimerkkiä ja opettaa lastaan käyttämään oikeanlaisia vaatteita.
56

 On ristiriitaista, 

että White ajatteli muiden terveysopettajien tapaan lapsen perivän äitinsä piirteet 

vain seuraamalla hänen käytöstään, sillä Darwin itse ymmärsi ominaisuuksien 

siirtyvän ainoastaan äidin ja lapsen fyysisen kontaktin myötä. Syntyvät lapset 

olivat kuitenkin heikkoja varsinkin kaupungeissa ja esimerkiksi 1870- ja 1880-

luvuilla heistä jopa noin 15–20 % kuoli ennen ensimmäistä ikävuottaan. 

Tulkintani mukaan White ei halunnut hyväksyä, että äiti ei voisi vaikuttaa 

lapsensa terveyteen enää imetysajan jälkeen. On myös mahdollista, että White 

muokkasi Darwinin alkuperäisiä ideoita, sillä perinnöllisyydestä puhuminen oli 

1800-luvulla hyvä tapa saada teksteilleen lukijoita.
57

 

Ellen Whiten mukaan äiti saattoi myös pelastaa lapsensa näyttämällä hänelle 

hyvää esimerkkiä. Ymmärrän, että Whiten käsitys, jonka mukaan lapsen oppimilla 

tavoilla oli pelastava merkitys, näkyy hänen kolmen artikkelin kuningas Salomon 

elämää käsittelevässä sarjassaan The Apostasy of Solomon (1878), The Apostasy 

of Solomon: Idolatry and Dissipation (1878) ja The Apostasy of Solomon: Lesson 

of His Life (1878). Whiten mukaan Salomo oli historian viisain hallitsija, joka oli 

kuitenkin kasvatettu hovissaan huonon esimerkin mukaisesti ja opetettu 

mässäilemään ruoalla sekä juomaan viiniä. Hänen aivojensa moraalia ylläpitävät 

osat olivat siten surkastuneet, eikä kuningas lopulta enää kyennyt noudattamaan 

Jumalan tahtoa. Lopulta Salomo luopui Jumalan johdatuksesta ja alkoi palvella 

epäjumalia.
58

 

4.3. Pohjoisamerikkalaisen yhteiskunnan äiti 

The elevation or deterioration of the future of society will be 

determined by the manners and morals of the youth growing up 
around us.59 

Pohjoisamerikkalaisia terveysliikkeitä analysoineet tutkijat, kuten Regina Moranz, 

Martha Verbrugge, James Whorton ja Frances Cogan toteavat yksimielisesti, että 
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useimpien terveysopettajien mukaan äidin tehtävä oli huolehtia perheestään ja 

siten koko kansakunnan tulevaisuudesta.
60

 Tulkintani mukaan myös Ellen White 

ymmärsi, että äidin velvollisuus oli kasvattaa terveitä ja moraalisia kansalaisia. 

White perusteli käsitystään äidin tärkeästä tehtävästä muiden terveysopettajien 

tapaan ajan sosiaalitieteellisillä teorioilla, mutta hänen opetuksellaan oli 

pohjimmiltaan uskonnollinen tavoite: mikäli äidit onnistuisivat kasvatustyössään, 

Jumala säästäisi Yhdysvallat viimeisellä tuomiolla. On huomionarvoista, että 

Whiten käsitys äidistä yhteiskunnan hyvinvoinnin ja pelastuksen välikappaleena 

on ristiriitainen. Toisaalta hän antaa artikkeleissaan äideille paljon valtaa, mutta 

toisaalta äidit kantavat hänen mukaansa valtavaa vastuuta. Toisaalta hän arvostaa 

äitejä, mutta toisaalta he eivät ole hänen mukaansa korvaamattomia. White ei 

myöskään huomioi julistuksessaan naisia, jotka eivät olleet äitejä. 

Terveysopettajien optimistinen usko, jonka mukaan naisella oli 

mahdollisuus vaikuttaa Yhdysvaltojen tulevaisuuteen, perustui sosiaalitieteilijä 

Herbert Spencerin sosiaalidarvinistiseen teoriaan. Spencer soveltaa teoksessaan 

The Study of Sociology (1873) Charles Darwinin ajatuksia evoluutiosta 

ihmisyhteisöihin. Hän toteaa, että yhteiskunnat kehittyvät jatkuvasti kohti 

jalostuneempia muotoja, sillä kansalaisten hyvät piirteet säilyvät, kun taas heidän 

huonot toimintamallinsa häviävät vähitellen.
61

 Toisin kuin useimmat muut 

terveysjulistajat, White kuitenkin uskoi, että pohjoisamerikkalainen yhteiskunta 

oli rappeutunut vuosisatojen saatossa. Hän kritisoi kansakunnan huonoa tilaa 

artikkelissaan Temperance Essential to Christian Character (1878), jossa hän 

pohtii, miksi 1800-luvun ajattelijat pitävät keskiaikaa ”pimeänä” aikakautena. 

White toteaa, etteivät muun muassa teknologiset keksinnöt ole parantaneet 

amerikkalaisten elämää. Sen sijaan keskiajalla tavalliset asiat, kuten kauneus, 

terveys ja pitkä ikä, ovat 1800-luvun Yhdysvalloissa muuttuneet 

harvinaisuuksiksi.
62

 

Kehitysoptimismi väritti kuitenkin myös Ellen Whiten julistusta. Vaikka 

hän kritisoi toistuvasti kansakuntansa rappiota, hän uskoi, että äideillä oli 

mahdollisuus kääntää yhteiskunnan kehityskulku parempaan suuntaan 

kasvattamalla terveitä ja moraalisia lapsia. White painottaa artikkelissaan The 

Importance of Early Training (1877), että äitien on pidettävä huolta erityisesti 

poikiensa hyvinvoinnista, sillä he säätävät tulevaisuudessa lait ja vaikuttavat siksi 
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ratkaisevasti Yhdysvaltojen arvomaailmaan.
63

 Artikkelissaan Experience (1872) 

hän korostaa, että äitien velvollisuus on huolehtia ennen kaikkea tyttäriensä 

terveydestä ja opettaa heille terveyden lait. Vain siten tytöistä voi kasvaa hyviä 

äitejä, jotka osaavat kasvattaa uusia kunnollisia kansalaisia.
64

 

Päättelen, että White ymmärsi äidin yhteiskunnallisen tehtävän luonteeltaan 

uskonnollisena. Hän kuului nuorena saarnaaja William Millerin liikkeeseen, jonka 

jäsenet uskoivat, että maailma kehittyi koko ajan huonompaan suuntaan. Siksi 

koko ihmiskunta oli vaarassa tuhoutua lähitulevaisuudessa koittavana viimeisen 

tuomion päivänä. Whiten usko kansakunnan mahdolliseen karuun kohtaloon 

näkyy tulkintani mukaan hänen artikkelissaan Moral and Physical Law (1872), 

jossa hän vertaa Yhdysvaltojen tilaa Raamatun kertomukseen Sodomasta ja 

Gomorrasta. Hänen mukaansa Jumala antoi tulen sataa kyseisiin kaupunkeihin, 

sillä niiden asukkaat olivat sairaita ja moraalittomia.
65

 Koska äidin tehtävä oli 

Whiten mukaan huolehtia yhteiskunnan maallisesta hyvinvoinnista ja moraalista, 

äiti oli vastuussa Yhdysvaltojen pelastumisesta viimeisellä tuomiolla. 

Whiten käsitys naisesta yhteiskunnan tulevaisuuden ja pelastuksen 

välikappaleena on ristiriitainen. Regina Moranzin mukaan terveysopettajat 

antoivat naiselle poliittista valtaa, sillä äidillä oli heidän mukaansa mahdollisuus 

vaikuttaa poikiensa ja miehensä kautta siihen, millaiseksi pohjoisamerikkalainen 

yhteiskunta muotoutui.
66

 Myös White korostaa artikkelissaan Proper Education 

(1873), ettei nainen saa väheksyä rooliaan kotiäitinä. Hän lainaa Every-day 

Religion -lehdessä ilmestynyttä artikkelia, jonka kirjoittaja painottaa, että jokaisen 

suurmiehen menestyksen takana on nainen. Hän kertoo esimerkiksi Yhdysvaltojen 

vallankumoussankari John Adamsin (1735–1826) todenneen, että ”kaikki mitä 

hän on, on hänen äitinsä ansiota”. Filosofi Immanuel Kant (1724–1804) on hänen 

mukaansa lisäksi sanonut, että ”on hänen äitinsä ansiota, että hänen sielunsa 

kantaa hedelmää”. Äidillä on siten lupa iloita poikiensa ja miehensä saavutuksista 

– onhan menestys kirjoittajan mukaan yksin hänen ansiotaan.
67

 

Moranzin mukaan terveysopettajat ymmärsivät, että nainen kantoi valta-

asemansa vastapainona suurta vastuuta yhteiskunnan hyvinvoinnista.
68

 Koska 
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äitien tehtävä huolehtia kansakunnan tulevaisuudesta oli Whiten opetuksessa 

perusteiltaan uskonnollinen, tulkitsen, että White ymmärsi myös äitien vastuun 

luonteeltaan uskonnolliseksi. Hän kirjoittaa artikkelissaan Proper Education 

(1872), että äiti tekee syntiä lapsiensa lisäksi Jumalaa vastaan, mikäli hän ei 

kasvata tyttäriään ja poikiaan huolellisesti. Äidin on kuitenkin lopulta selviteltävä 

laiminlyöntejään viimeisellä tuomiolla itse Jumalan ja hänen enkeleidensä edessä. 

Whiten mukaan Jumala syyttää äitiä hänen omien syntiensä lisäksi myös 

moraalittomista teoista, jotka hänen lapsensa ovat tehneet epäonnistuneen 

kasvatuksensa seurauksena.
69

 

Äidin asema Ellen Whiten julistuksessa ei ollut täysin ehdoton. Martha 

Verbruggen mukaan ajan terveysopettajat eivät ajatelleet, että esimerkiksi 

perinnöllisyys selittäisi yksin lasten ja nuorten kaikki mahdolliset sairaudet ja 

niistä seuraavat syntiset teot.
70

 Käsittääkseni sama ajatus näkyy Whiten 

artikkelisarjassa, joka kertoo kuningas Salomon elämästä. White tulkitsee, että 

vanha ja väsynyt kuningas kirjoitti Jumalasta luovuttuaan Saarnaajan kirjan
71

, 

jossa hän kertoo hukkaan heitetyn elämänsä turhuudesta. Vaikka White syyttää 

kuninkaan rappiosta hovin huonoja tapoja, hän muistuttaa, että Salomo teki itse 

omat valintansa. Siksi jokaisen nuoren on taustastaan riippumatta pidettävä 

mielessään Jumalan käskyt, jotta he voisivat pelastua.
72

 Nuorilla oli siis Whiten 

mukaan mahdollisuus vaikuttaa terveyteensä ja moraaliinsa myös itse.  

Tulkintani mukaan äidin valta ei ollut Whiten opetuksessa ehdotonta 

myöskään siksi, että hän korostaa kahdessa vuonna 1877 julkaisemassaan Home 

Duties of a Father -artikkelissaan perheenisien vastuuta lastensa kasvatuksesta. 

Whiten mukaan isän on syötävä terveellistä ruokaa, jotta hän ei sortuisi alkoholiin 

ja näyttäisi lapsilleen huonoa esimerkkiä. Isän on myös kohdeltava vaimoaan 

kunnioittavasti, eikä hän saa töistä kotiin tullessaan valittaa äidin laiminlyömistä 

taloustöistä.
73

 Tutkija Nancy Theriotin mukaan on todennäköistä, että miehet 

osallistuivat 1800-luvun lopulla lastenhoitoon enenevässä määrin. He olivat itse 

pääasiassa äitiensä kasvattamia, sillä heidän isänsä työskentelivät usein päivät 
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kodin ulkopuolella. Siksi he osasivat arvostaa naisten tehtäviä kotona eri tavalla 

kuin aikaisemmat sukupolvet.
74

  

Theriotin mukaan naista ja miestä ei silti voida pitää 1800-luvun lopun 

Yhdysvalloissa tasavertaisina kasvattajina, sillä pohjoisamerikkalaiset 

ymmärsivät, että päävastuu lapsista kuului edelleen äidille.
75

 Myöskään Whiten 

tavoitteena ei todennäköisesti ollut lastenhoidon tasavertainen jakaminen 

sukupuolten välillä. Sen sijaan hän toteaa artikkelissaan The Primal Cause of 

Intemperance (1877), että vaikka isien tehtävä onkin tukea ja auttaa äitiä, äiti 

vaikuttaa väistämättä enemmän lastensa elämään etenkin heidän ensimmäisten 

elinvuosiensa aikana.
76

 Tulkitsen, että White korosti miesten kasvatusvastuuta 

lähinnä siksi, että hänen tavoitteenaan oli kunnon kansalaisten kasvattaminen 

keinolla millä hyvänsä. Hän kertoo esimerkiksi artikkelissaan Spring Has Come 

(1871), että hänen miehensä James White työskentelee mielellään puutarhassa. 

Ellen White ei painota, että hänen miehensä aherrus olisi tärkeää siksi, että se 

helpottaa vaimon työtaakkaa. Sen sijaan White iloitsee, että perheen pojat ovat 

innostuneet isänsä esimerkin ansiosta kukkien istuttamisesta siinä määrin, etteivät 

he halua enää käyttää aikaansa puutarhatöiden sijaan toisten nuorten 

epämääräisessä seurassa.
77

 

Sukupuoliroolien erottaminen ja äitiyden merkityksen korostuminen 

kasvattivat 1800-luvun Yhdysvalloissa naisten yhteiskunnallista arvostusta. Myös 

Ellen White korostaa Health Reformer -lehdessä toistuvasti äitien arvokkuutta. 

Hän julistaa muun muassa artikkelissaan The Mother’s Work (1877), että naisen 

tehtävä lasten kasvattajana on tärkeämpi kuin hänen miehensä työ perheen 

elättäjänä. Whiten mukaan mies työskentelee, jotta hän saisi rahaa ja ajallista 

menestystä, jotka haihtuvat lopulta savuna ilmaan taloudellisten suhdanteiden 

sekä yhteiskunnallisten kriisien myötä. Sen sijaan äidin tehtävillä on ikuinen 

merkitys, sillä hänen lastensa moraalinen elämä ja pelastus riippuvat äidin 

onnistumisesta kasvatustyössään.
78

 

Toisaalta äitiyden ihannointi kavensi 1800-luvulla naisten 

toimintamahdollisuuksia, sillä se vahvisti pohjoisamerikkalaisten naisten ja 

miesten erotettuja sukupuolirooleja. Naiset, jotka eivät olleet äitejä, tai joiden oli 

pakko työskennellä kodin ulkopuolella elättääkseen perheensä, saivat osakseen 
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yhä enemmän kritiikkiä ja halveksuntaa, sillä yhdysvaltalaiset tarkastelivat heitä 

kotiäitiyden merkitystä korostavan filosofiansa kautta.
79

 White kirjoittaakin 

artikkelissaan The Mothers Duty – Christ her Strength (1877), että äiti, joka 

työskentelee kodin ulkopuolella, tuhoaa perheensä hyvinvoinnin ja tekee syntiä 

sekä perhettään että Jumalaa vastaan.
80
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5. Johtopäätökset 
Seitsemännen päivän adventtikirkon perustaja ja johtohahmo Ellen White (1827–

1915) koki saaneensa kesäkuussa 1863 terveyttä käsittelevän näyn. White uskoi, 

että Jumala ilmoitti hänelle kyseisessä näyssä terveellisen elämän periaatteet, 

joiden mukaan ihmisen oli syötävä terveellisesti, harrastettava liikuntaa ja 

nukuttava hyvin, mikäli hän halusi pysyä terveenä. Naisten oli lisäksi 

pukeuduttava muodikkaiden vaatteiden sijaan lyhyeen hameeseen ja housuihin. 

Mikäli sairaus kaikesta huolimatta pääsi yllättämään, tautia ei saanut hoitaa 

lääkkeillä tai kivuliailla ja tehottomilla hoidoilla. Lääketieteen sijaan ihmisen oli 

luotettava ainoastaan puhtaaseen veteen perustuviin parannusmenetelmiin. White 

aloitti pian näkynsä jälkeen työnsä kiertelevänä terveyssaarnaajana. 

Tässä tutkimuksessa keskityn Whiten terveysjulistuksen ensimmäiseen 

kauteen. Aloitan tarkasteluni vuodesta 1866, jolloin Adventtikirkko hyväksyi 

terveelliset elämäntavat virallisesti osaksi oppiaan. Päätän analyysini 1870-luvun 

loppuun, jolloin lääkäri John Kellogg (1852–1943) syrjäytti Whiten adventistien 

johtavana terveysauktoriteettina. Päälähteenäni ovat 83 artikkelia, jotka White 

julkaisi adventistien terveyslehdessä, Health Reformerissa, vuosina 1866–1878 

sekä hänen omaelämäkertansa vuosilta 1880 ja 1915. Tutkimuskysymykseni ovat, 

miksi White suuntasi lähes kaiken terveyteen liittyvän julistuksensa naisille ja 

miten hän ymmärsi terveyden osana naisen roolia ja tehtäviä. Tulkintani mukaan 

White opetti naisia, jotta he tuntisivat terveyden lait ja pysyisivät terveinä. Vain 

siten he voisivat olla parempia äitejä ja osaisivat huolehtia perheestään sekä koko 

yhteiskunnan tulevaisuudesta.  

Whiten terveysinnostus ei ollut aikanaan ainutlaatuista, sillä ensimmäiset 

terveysopettajat, kuten Sylvester Graham (1794–1851) ja William Alcott (1798–

1859), saarnasivat Pohjois-Amerikan itärannikon suurissa kaupungeissa jo 1830-

luvulla. Terveysliikkeiden synnyn taustalla voidaan erottaa Yhdysvaltojen 

itsenäistyminen Englannista vuonna 1776 sekä nuoren valtion kehitys 

suurvallaksi. Yhdysvallat teollistui ja kaupungistui nopeasti, mutta teknologinen 

ja taloudellinen kasvu toivat mukanaan uusien rikastumismahdollisuuksien 

kääntöpuolena köyhyyttä ja työttömyyttä. Tiheään asutuissa ja epähygieenisissä 

kaupungeissa oli myös vakavia terveysongelmia. Euroopassa 1600-luvulla 

syntynyt valistusajattelu loi kuitenkin uskoa siihen, että vaikeatkin 

yhteiskunnalliset epäkohdat olivat ratkaistavissa kehittyvän tieteen avulla. Myös 

toinen suuri herätys, joka levisi vuosina 1800–1830 pohjoisamerikkalaisiin 
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kirkkokuntiin, tuki osaltaan yhdysvaltalaisten optimistista maailmankatsomusta. 

Herätyssaarnaajat julistivat, että mikäli kansalaiset onnistuisivat rakentamaan 

synnittömän valtion, lopun ajat saattaisivat alkaa jo lähitulevaisuudessa. 

Maailmanlopun odotus ja kehitysusko olivat myös Ellen Whiten julistuksen 

perusta. Hän liittyi 1840-luvun alussa herätyssaarnaaja William Millerin (1782–

1849) liikkeeseen, jonka jäsenet uskoivat, että Kristus tulisi takaisin maan päälle 

joko vuonna 1843 tai 1844. Usko maailmanlopun läheisyyteen säilyi myöhemmin 

Seitsemännen päivän adventtikirkossa, joka perustettiin vuonna 1863 Millerin 

liikkeen entisistä jäsenistä. Niin kutsuttujen milleristien vaikutus näkyy tulkintani 

mukaan Whiten terveysartikkeleissa. Toisaalta hän saarnaa, että ihmisten 

terveydentila on huonompi kuin koskaan ja siksi koko pohjoisamerikkalainen 

kansa on vaarassa tuhoutua viimeisen tuomion päivänä. Toisaalta White julistaa, 

että ihmiskunnalla on vielä aikaa parantaa epäterveelliset elämäntapansa ja säästyä 

Jumalan vihalta. 

Liikkeet, jotka keskittyivät hyvinvointiin, syntyivät pohjoisamerikkalaisten 

innostuksesta kehittää kansakuntaansa parempaan suuntaan. Terveysopettajat 

uskoivat, että yhteiskunta on täydellisen hyvä vasta, kun sen kaikki jäsenet ovat 

terveitä. He luottivat lääkkeiden sijaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja 

kannustivat ihmisiä syömään, liikkumaan ja pukeutumaan terveellisesti. Lisäksi 

terveysjulistajat innostuivat vaihtoehtoisista parannuskeinoista, kuten esimerkiksi 

hydropatiasta. Kyseinen puhtaan veden parantaviin vaikutuksiin keskittynyt 

menetelmä perustui tosin tieteellisen lääketieteen tavoin antiikin aikaiseen 

humoraalipatologiaan, jonka mukaan nestetasapaino oli terveyden edellytys. 

Vesihoitoihin ei kuitenkaan kuulunut epämiellyttäviä, oksentamiseen tai hikoiluun 

perustuvia parannuskeinoja vaan hydropatialääkärit hoitivat sairauksia kylpyjen, 

suihkujen ja vesihauteiden avulla. Terveysopettajien näkemys terveydestä erosi 

myös teologialtaan aikansa vallitsevasta ajattelusta. He kritisoivat ajan 

herätyskristillisessä hengessä muun muassa puritaaneja, joiden mukaan sairaus oli 

Jumalan tahto. Terveysjulistajat uskoivat, että Jumala oli luonut ihmisen terveeksi, 

ja siksi hyvinvointi oli jokaisen uskonnollinen velvollisuus. 

Millerin liikkeen johto noudatti kuuluisimpien terveysjulistajien opetuksia 

jo 1840-luvulla. White aloitti kuitenkin uskonnollisen uransa vuonna 1844 

rukouksella parantajana, sillä pelkkä ennaltaehkäisevä terveydenhoito ei vastannut 

hänen jatkuviin terveysongelmiinsa. White omaksui terveysjulistajien opit vuonna 

1863, jolloin hän koki ensimmäisen terveysnäkynsä ja innostui terveysopettajien 
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tapaan hydropatian periaatteista. Whiten terveysopetus oli myös teologialtaan 

hyvin samankaltaista kuin muiden ajan terveysjulistajien ajattelu. Hän esimerkiksi 

saarnasi, ettei hyvä Jumala halunnut ihmiselle pahaa ja siksi sairaus ei voinut 

koskaan olla hänen tahtonsa. Sen sijaan Jumala oli luonut ihmisen avuksi terveyttä 

ylläpitävät luonnon lait, joita noudattamalla jokainen saattoi pysyä terveenä. 

Pohjoisamerikkalaiset terveysopettajat, kuten myös Ellen White, julistivat 

pääasiassa valkoisille, keskiluokkaisille naisille. Tutkijat Martha Verbrugge ja 

Regina Moranz ovat tarkastelleet aikaisemmin terveysliikkeiden ja naisten 

suhdetta. Heidän mukaansa terveysjulistajat opettivat naisia, sillä he halusivat 

osallistua keskusteluun, jota käytiin naisen asemasta niin arvoiltaan kuin 

rakenteiltaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulkitsen, että Verbruggen ja 

Moranzin havainnot selittävät myös Whiten julistusta. White saarnasi naisille, 

sillä hän ymmärsi, että naisten ongelmat oli ratkaistava ja heidän roolinsa sekä 

tehtävänsä selkeytettävä, jotta yhteiskunta voisi kehittyä parempaan suuntaan. 

Terveysopettajat kiinnittivät huomiota niin taloudellisiin, sosiaalisiin kuin 

terveyteen liittyviin ongelmiin, joita Yhdysvaltojen nopea teollistuminen ja 

kaupungistuminen aiheuttivat naisille. Sukupuolten työnjako eriytyi ja nainen jäi 

yhä useammin hoitamaan lapsiaan kotiin. Työelämän ulkopuolelle jäänyt nainen 

oli kuitenkin miehestään taloudellisesti riippuvainen. Muuttoliike maaseudulta 

kaupunkeihin hajotti entiset suku- ja ystäväverkostot. Siten naiset eristäytyivät 

koteihinsa, eivätkä saaneet tukea kasvatustehtäväänsä samalla tavalla kuin 

aikaisemmin. Kaupungit uhkasivat myös naisten terveyttä. Kadut, vesi ja ilma 

olivat likaisia ja sairaudet levisivät nopeasti ahtaissa kortteleissa. Naiset eivät 

uskaltaneet tuulettaa pahan ilman, eli miasman, pelossa ja he peseytyivät harvoin. 

Pohjoisamerikkalaiset uskoivat naisten olevan niin sairaita, että sairauksien oli 

johduttava heidän synnynnäisistä ominaisuuksistaan: kohdusta ja munasarjoista. 

Terveysopettajien mukaan myös vallitseva naiskuva, eli niin kutsuttu True 

Womanhood -ideologia, oli naisille ongelma, sillä se vahvisti naisen aseman 

heikkona ja epäitsenäisenä kotiäitinä. Kyseinen ajattelutapa voimistui 1850-

luvulla, sillä ylemmät yhteiskuntaluokat halusivat, että naiset jäivät kotiin 

vaalimaan perinteisiä moraaliarvoja työelämän sijaan. Naisten roolia kotiäitinä 

perusteltiin kahdella tavalla. Esimerkiksi monet papit ja filosofit korostivat, että 

nainen oli luonnollisilta ominaisuuksiltaan liian vähä-älyinen, jotta hän voisi 

opiskella tai kouluttautua. Siksi naisen oli alistuttava vahvan ja älykkään 

miehensä tahtoon. Toisaalta muun muassa monet kirjailijat painottivat, että nainen 
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oli miestä moraalisempi, ja siksi hänen oli keskityttävä kotona uusien kansalaisten 

kasvattamiseen. True Womanhood -ideologian omaksuneet pohjoisamerikkalaiset 

ihannoivat myös naisen heikkoutta, sillä he ymmärsivät, että sairaus symboloi 

alistuneisuutta ja passiivisuutta. Kärsimyksen ihailu kulminoitui muotiin, eli 

kireään korsettiin sekä painavaan vannehameeseen, joihin pukeutuneen naisen oli 

lähes mahdotonta hengittää tai liikkua. 

Verbrugge ja Moranz ovat todenneet, että terveysopettajat hyökkäsivät 

yksimielisesti naisen heikkoutta ja passiivisuutta korostavaa ajattelua vastaan. He 

uskoivat, että naisilla oli mahdollisuus päästä yhteiskunnallisista ongelmistaan, 

mikäli he oppivat tuntemaan terveyden periaatteet jo koulussa. Terveysopettajat 

kritisoivat myös kärsimyksen ihannointia ja korostivat, että naisten oli 

unohdettava muoti, jotta he voisivat pysyä terveinä. Tulkintani mukaan Ellen 

White suhtautui True Womanhood -ideologian kannattajien ihanteisiin samalla 

tavalla kuin muutkin terveysjulistajat. Hän painottaa toistuvasti Health Reformer -

lehdessä, että naisten on opiskeltava fysiologiaa, jotta he pääsisivät selville 

Jumalan luomista terveyden laeista. Teoreettisten terveysperiaatteiden lisäksi 

naisten on harjoiteltava ruoanlaittoa ja siivousta, jotta he oppisivat huolehtimaan 

ihmiskehon toiminnasta käytännössä. Lisäksi White vastustaa muodinmukaisia 

pukuja sekä neuvoo naisia pukeutumaan terveydelle vahingollisen asun sijaan 

maan pinnan yläpuolelle ulottuvaan hameeseen ja pitkiin housuihin. 

Vaikka terveysopettajat vastustivat yksimielisesti ajattelutapaa, jonka 

mukaan nainen oli heikko ja miehelle alisteinen, he suhtautuivat miehen ja naisen 

erotettuihin sukupuolirooleihin kahdella eri tavalla. Esimerkiksi radikaali naisten 

oikeuksien puolustaja Mary Gove Nichols (1810–1884) uskoi, että nainen ei 

pystynyt vastaamaan ilman koulutusta omasta toimeentulostaan ja oli siksi 

kahlehdittu avioliittoon ja kotiin. Sen sijaan maltillisemmat terveysopettajat 

hyväksyivät miehen ja naisen erilaiset sukupuoliroolit. Esimerkiksi naisten 

koulutuksen kehittäjänä tunnetun Catharine Beecherin (1800–1878) mukaan 

naisen suurin ongelma oli, ettei hän voinut suoriutua ilman terveyskoulutusta 

äidin tehtävistään. Päättelen, että White sai vaikutteita naisasianaisilta, mutta 

pohjimmiltaan hän oli maltillinen terveysopettaja. White korosti, että naisen oli 

opittava terveyden periaatteet, jotta hän voisi huolehtia perheensä hyvinvoinnista. 

Johtopäätökseni naisen roolista Whiten terveysopetuksessa perustuu siis 

pitkälti havaintoon, jonka mukaan White ymmärsi naisen koulutuksen ja työn 

tavoitteet eri tavoin kuin radikaalit naisten oikeuksien puolustajat. Tulkintani 
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Whiten naiskuvasta voi kuitenkin olla seuraus päälähteeni, Health Reformerin, 

painotuksista. White ei analysoi lehteen kirjoittamissaan artikkeleissa naisten 

mahdollisuutta toimia hydropatialääkäreinä, eli ammatissa, joka liitettiin 1800-

luvulla pääasiassa naisasianaisiin. Kuitenkin White todistettavasti hyväksyi 

naispuoliset lääkärit, sillä esimerkiksi Phoebe Lamson työskenteli adventistien 

vesiparantolassa, Western Health Reform Institutessa, sen perustamisesta lähtien. 

Whiten mahdolliset lausunnot lääkäreistä olisivat siis luultavasti vahvistaneet 

käsitystäni Whiten ja naisoikeustaistelijoiden samankaltaisista ajatuksista. 

Terveysopettajat ymmärsivät myös naisen kärsimyksen ihannoinnin 

ongelmaksi erilaisin perustein. Naisoikeustaistelijat painottivat, että muodikas asu 

oli naisen passiivisuuden sekä heikkouden symboli. Lisäksi he uskoivat, että vain 

terveellisesti pukeutuva nainen saattoi ottaa paikkansa miehen rinnalla 

amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Sen sijaan maltillisemmat terveysopettajat 

korostivat, että terveyden pilaava puku oli ongelma, sillä heidän mukaansa äiti ei 

kyennyt huolehtimaan sairaana perheensä tarpeista. Ellen White omaksui 

opetukseensa kampanjan lyhythelmaisen asun ja pitkien housujen puolesta, joka 

liitettiin 1800-luvulla pääasiassa naisasianaisiin. Käsitykseni mukaan hän oli 

kuitenkin maltillinen terveysopettaja. White korostaa artikkeleissaan kerta 

toisensa jälkeen, että naisen on pysyttävä terveenä, jotta hän voisi olla hyvä äiti. 

Moranz ja Verbrugge ovat pohtineet tutkimuksissaan lähinnä sitä, millaisia 

yhteiskunnallisia rooleja ja tehtäviä 1800-luvun terveysjulistajat antoivat naiselle. 

Naisen asemasta käytiin keskustelua kuitenkin myös kristillisten kirkkojen 

piirissä. Yhdysvaltojen toinen suuri herätys tarjosi naisille vuosisadan alussa uusia 

mahdollisuuksia esimerkiksi evankelioimiseen. Toisaalta kirkot rajoittivat naisten 

julkista uskonnollista toimintaa taas 1830-luvulla, jolloin herätyskristillinen 

innostus laantui vähitellen. Samaan aikaan monissa kirkoissa vahvistui käsitys, 

jonka mukaan naisen uskonnollinen kutsumus oli olla äiti. Myös White osallistui 

terveysopetuksellaan keskusteluun naisen roolista uskonnon harjoittajana. Siksi 

tarkastelen tutkimuksessani, miten White liitti yhteen terveyden ja naisen 

uskonnollisen aseman. 

Herätyskristillinen ilmapiiri tarjosi Whitelle mahdollisuuden 

evankeliointityöhön. Hän liittyi jo nuorena Metodistikirkkoon ja Millerin 

liikkeeseen, jotka hyväksyivät naisten julkisen uskonnonharjoituksen. Lisäksi 

uskon, että rooli terveysopettajana oli Whitelle keino turvata auktoriteettiasema 

adventistien keskuudessa. Adventtikirkko tarvitsi naispuolisen terveysjulistajan, 
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sillä miesten oli sopimatonta puhua julkisesti naisten ruumiillisuudesta. Naisten 

julistustyöhön suhtauduttiin 1800-luvun lopulla kuitenkin yhä kriittisemmin, ja 

White joutui kokemaan saarnamatkoillaan jopa väkivallan uhkaa. Hänen oli siten 

perusteltava asemansa yhä tarkemmin ja käytettävä elämäkerroissaan muillekin 

naispuolisille evankelistoille tyypillisiä tehokeinoja. Hän kirjoittaa tapahtumista 

monotonisesti sekä korostaa kuulijoidensa kääntymiskokemuksia. Kyseiset seikat 

kertoivat 1800-luvun lukijalle, että nainen saarnasi, sillä hän alistui passiivisesti 

Jumalan tahtoon. Whiten terveysartikkelit ovat puolestaan velvoittavia ja White 

käyttää niissä runsaasti raamatullista kieltä. Todennäköisesti hän halusi korostaa 

myös voimakkailla raamatuntulkinnoillaan, että Jumala puhui hänen kauttaan. 

Vaikka Ellen White oli itse kiertelevä terveyssaarnaaja, hän ei kannustanut 

muita naisia harjoittamaan julkisesti uskontoa. Sen sijaan hän painottaa toistuvasti 

Health Reformerissa, että nainen toteuttaa kutsumustaan äitinä. Tulkintani 

mukaan White korosti äitien pyhyyttä, sillä hän halusi turvata oman asemansa 

evankelistana. Hänen ei kannattanut kritisoida yhteiskunnan vallitsevia arvoja, 

sillä vuosisadan puolivälissä hyökkäykset kotiäitiyttä vastaan tuomittiin jyrkästi. 

Lisäksi Whiten lukijakunta koostui pääasiassa keskiluokkaisista kotiäideistä, ja 

siten heidän arvokkuutensa korostaminen oli Whitelle hyvä tapa saada kirjoituksia 

kaupaksi. White myös luultavasti ymmärsi oman roolinsa ja tehtävänsä 

poikkeuksellisiksi muihin naisiin verrattuna ja arvosti vilpittömästi äitiyttä. 

Verbruggen ja Moranzin mukaan 1800-luvun maltilliset terveysopettajat 

ymmärsivät, että äidin tärkein tehtävä oli huolehtia perheensä hyvinvoinnista. 

Tutkija James Whorton on puolestaan todennut, että terveysopettajat perustelivat 

käsityksiään aikansa uusimmilla tieteellisillä teorioilla. Tulkitsen, että tutkijoiden 

havainnot kertovat myös Whiten terveysjulistuksesta. Hän korosti, että jokaisen 

äidin oli opiskeltava terveyden periaatteita, jotta hän osaisi olla perheensä lääkäri. 

Vain siten äiti saattoi ymmärtää miehensä ja lastensa fyysisiä tarpeita ja huolehtia 

heidän terveellisestä ravinnostaan, liikunnasta ja raittiista ilmasta. Whiten mukaan 

äidin oli lisäksi kyettävä opettamaan lapsilleen mielen lujuutta ja kotityötaitoja, 

jotta he osaisivat itsekin noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Tutkija John Greene 

kiistää adventistien ja 1800-luvun tieteen väliset yhteydet, mutta White perustelee 

artikkeleissaan äidin tehtävien merkityksellisyyttä ajan tieteellisten käsitysten 

avulla. Hän viittaa Frances Broussaissin (1772–1838) hermoteoriaan sekä William 

Alcottin käsityksiin verenkierrosta ja toteaa, että mikäli äiti ei huolehdi miehensä 
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ja lastensa terveydestä, heidän hermostonsa ja verenkiertonsa joutuvat 

epätasapainoon ja he sairastuvat.  

Päättelen, että Whiten opetuksessa näkyy vaikutteita luonnontieteilijä 

Charles Darwinin (1809–1882) perinnöllisyysteoriasta, jonka hän julkaisi 

teoksessaan Origin of Species vuonna 1859. Vaikka useimmat kristityt kokivat 

Darwinin ajatukset uhaksi uskontoa kohtaan, terveysopettajat löysivät evoluutiosta 

mahdollisuuden päästä eroon ihmiskunnan heikkoudesta. Myös Whiten mukaan 

äidin oli oltava terve, jotta hän voisi suorittaa tehtävänsä ja siirtää sekä hyvät 

fyysiset että henkiset piirteensä lapseen. White myös sovelsi Darwinin ajatuksia ja 

korosti, että mikäli äiti käyttäytyi esimerkillisesti, hänellä oli mahdollisuus siirtää 

hyvä luonteensa jälkikasvuun vielä synnytyksen jälkeen. Todennäköisesti White 

ei halunnut hyväksyä, ettei lapsiin voisi enää vaikuttaa äidin ja lapsen välisen 

fyysisen yhteyden katkettua. Suosittujen perinnöllisyysteorioiden esillä pitäminen 

oli 1800-luvulla myös lähes varma tapa saada itselleen lukijoita. 

Whortonin mukaan terveysopettajat uskoivat, että ihmisen keho ja mieli 

olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. White painottikin, että terveys oli moraalin 

edellytys. Hänen mukaansa äidin tehtävä ei ollut siis huolehtia ainoastaan 

miehensä ja lastensa fyysisestä hyvinvoinnista. Sen sijaan äidin vastuulla oli koko 

perheen hyveellinen käytös. White perusteli käsitystään terveyden ja moraalin 

suhteesta muiden terveysopettajien tapaan Franz Gallin (1758–1828) ja Johan 

Spurzheimin (1766–1833) kehittämällä frenologialla. Nykyisin perusteettomaksi 

todetun teorian mukaan aivot koostuivat 37 eri osasta, joista jokainen ylläpiti 

tiettyä ominaisuutta. Ihmisen moraalisia kykyjä hallitsevat osat sijaitsivat aivojen 

yläosissa, kun taas eläimellisiä piirteitä säätelevät osat sijoittuivat lähelle 

takaraivoa. Terveelliset elämäntavat aktivoivat aivojen ylempiä osia, kun taas 

huonot tavat herättivät ihmisen eläimelliset intohimot. 

Terveysopettajia tarkastelleet tutkijat, kuten Martha Verbrugge, Regina 

Moranz, Frances Cogan sekä James Whorton ovat yhtä mieltä siitä, että maltilliset 

terveysjulistajat ymmärsivät hyvän yhteiskunnan rakentuvan terveistä ja 

moraalisista kansalaisista. Siksi äiti, joka oli vastuussa perheensä hyvinvoinnista, 

oli vastuussa koko kansakunnan tulevaisuudesta. Tulkintani mukaan myös Ellen 

White ajatteli, että äidit olivat vastuussa Yhdysvaltojen menestyksestä. Hän tunsi 

siis todennäköisesti Herbert Spencerin (1820–1903) sosiaalidarvinistisen teorian, 

johon myös muut ajan terveysopettajat toistuvasti viittasivat. Teorian mukaan 

yhteiskunta kulki kohti kehittyneempiä muotoja, sillä kansalaisten hyvät piirteet 
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säilyivät ja heidän huonot toimintamallinsa hävisivät vähitellen. White käänsi 

teorian päälaelleen ja uskoi yhteiskunnan vuosisatojen saatossa pikemminkin 

huonontuneen kuin parantuneen. Hän kuitenkin korosti, että äidit pystyivät 

muuttamaan kehityskulun suunta kasvattamalla terveitä ja moraalisia lapsia. 

Ymmärrän, että vaikka White perusteli äidin roolin ja tehtävät valistuksen 

ihanteiden mukaisesti tieteellisillä argumenteilla, hänen julistuksensa lähtökohdat 

olivat profeetalliset. White uskoi William Millerin tavoin, että maailma oli 

vaarassa tuhoutua sairautensa ja moraalittomuutensa vuoksi viimeisellä tuomiolla. 

Siksi äiti, joka oli vastuussa perheensä ja yhteiskunnan terveydestä ja moraalista, 

oli Whiten mukaan vastuussa myös perheenjäsentensä sekä koko Yhdysvaltojen 

kansan pelastumisesta. Whiten käsitys naisesta hyvinvoinnin ja pelastuksen 

välikappaleena on mielestäni ristiriitainen. Toisaalta hän antaa artikkeleissaan 

äideille paljon valtaa, mutta toisaalta hän korostaa, että äitejä painaa suuri vastuu. 

Toisaalta White ihannoi äitiyttä. Toisaalta äidit eivät ole hänen mukaansa 

korvaamattomia. White ei myöskään huomioi opetuksessaan naisia, jotka eivät 

olleet äitejä. 

Havaintoni, jonka mukaan White hyödynsi terveyskäsitystensä tukena 

tieteellisiä teorioita, on mielenkiintoinen hänen vuosisadan vaihteen opetuksensa 

tutkimuksen kannalta. White lopetti terveysjulistuksensa ensimmäisen kauden 

1870-luvun lopulla, mutta kiinnostui hyvinvoinnin kysymyksistä taas vuonna 

1900. Tuolloin hän ei puhunut enää esimerkiksi frenologian ajatusten mukaisesti 

lihan eläimellistävistä vaikutuksista, vaan hänen opetuksensa keskiössä olivat 

tieteellisen lääketieteen löytämät bakteerit. Toisaalta White ei luottanut 1900-

luvulla pelkkään tieteeseen. Sen sijaan hän korosti myös eettisiä arvoja. White 

uskoi, että lihan syöminen oli väärin eläimiä kohtaan. Lisäksi luontokappaleen 

teurastaminen oli hänen mukaansa vahingoksi ihmisen moraalitajulle. On 

mielenkiintoista pohtia, vaikuttivatko terveysopetuksen erilaiset perusteet Whiten 

opetukseen naisista. Korostiko hän terveyden tieteellistymisen seurauksena yhä 

useammin naisasianaisten tapaan, että naisilla oli velvollisuus kouluttautua? 

Painottiko hän samalla eettisten arvojensa vuoksi perinteisempää naisen roolia 

hyvänä ja puhtaana perheenäitinä sekä yhteiskunnan moraalinvartijana? 

Myös uskonnon näkökulma on mielenkiintoinen Ellen Whiten 1900-luvun 

terveysopetuksen tutkimukseen. Valkoinen protestanttinen keskiluokka valjasti 

tuolloin terveyden palvelemaan yhteiskunnallista valta-asemaansa, sillä he 

tunsivat itsensä uhatuiksi muun muassa naisten alhaisen lapsiluvun, suurten 



 75 

katolilaisten muuttoaaltojen sekä radikaalin työväenliikkeen vuoksi. Kyseistä 

politiikkaa, joka korosti valkoisen rodun ylivaltaa, on kutsuttu 1960-luvulta 

lähtien WASP-ideologiaksi (White Anglo-Saxon Protestant). Protestantit uskoivat, 

että ainoastaan naiset, jotka pystyivät kasvattamaan mahdollisimman monta 

tervettä kansalaista, saattoivat turvata valkoisen rodun tulevaisuuden. Myös White 

viittaa vuosisadan vaihteen teksteissään usein rotuun ja sen rappeutumiseen. 

Onkin syytä pohtia, miten niin kutsuttu WASP-ideologia vaikutti hänen 

julistukseensa ja millaisia uskonnollisia merkityksiä hän mahdollisesti sille antoi. 

On myös tarkasteltava, mitä uskonnollisesti värittyneet ja valkoista keskiluokkaa 

ihannoineet terveysideat kertovat laajemmin vuosisadan vaihteen terveysliikkeistä 

ja pohjoisamerikkalaisuudesta.
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