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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohta 
 

”Nyt ’sota laaksoissamme soi’. – – Suomalainen karheatakkinen nainen seisoo vartiopaikallaan 

kuula- ja pommisateessa, kun hänen veljensä, poikansa ja miehensä taistelevat kotiemme 

puolesta.” 

 

Näillä sanoilla kuvattiin talvisodan alkamista Eeva-lehden pääkirjoituksessa joulukuussa 

vuonna 1939. Vaikka talvi- ja jatkosotaa on usein pidetty suomalaisen kansakunnan yhteisenä 

ponnistuksena, kohdistivat vuosien 1939–1944 tapahtumat miehiin ja naisiin erilaisia 

vaatimuksia (Olsson 2018, 160). Kun työikäiset, terveet miehet lähtivät rintamalle taistelemaan, 

valtaosa naisista jäi kotiin huolehtimaan arjesta.  

 

Sodan vaatimat ponnistukset vaikuttivat siihen, minkälaisia odotuksia eri sukupuolten 

edustajiin kohdistettiin. Toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa äitiys nähtiin yhtenä 

naisten tärkeimmistä tehtävistä (esim. Olsson 2018, 161; Katvala 2001, 15–16). Tässä 

tutkielmassani keskityn tarkastelemaan Suomen sota-ajan naiseutta ja äitiyttä. Tarkoitukseni on 

selvittää, minkälaisia naiseuteen ja äitiyteen liittyviä käsityksiä sota-ajan naistenlehdistä löytyy 

ja miten nämä käsitykset suhtautuvat naisten emansipaatioon. Nojaan tutkielmassani 

ajatukseen, jonka mukaan naistenlehdet sekä heijastavat että tuottavat todellisuutta. Olen 

rajannut tutkielmani koskemaan kahta sota-aikana ilmestynyttä naistenlehteä, Kotiliettä ja 

Eevaa, joita tutkin kehys- ja sisällönanalyysin avulla.  

 

Olen valinnut tutkimusaineistooni sellaisia Kotilieden ja Eevan artikkeleita, jotka ovat julkaistu 

talvisodan, jatkosodan tai Moskovan rauhan aikana1. Rajallisten resurssien vuoksi olen rajannut 

Lapin sodan tutkimukseni ulkopuolelle, vaikka tiedostankin rajauksen ongelmallisuuden2. 

Jatkossa viittaan sota-ajalla ajanjaksoon 30.11.1939–19.9.1944. 

 

 
1Talvisota: 30.11.1939–13.3.1940, Moskovan rauha: 13.3.1940–25.6.1941, jatkosota: 25.6.1941–19.9.1944.  
2Suomen sota-aikaa käsittelevissä historiankirjoituksissa Lapin sota jää usein pelkäksi maininnaksi, vaikka Lapin 
asukkailla pahin oli vasta edessä (Löfgren & Tuominen 2018). Sodan aikana useat suomalaisnaiset solmivat 
suhteita saksalaissotilaiden kanssa, minkä seurauksena syntyi myös lapsia. Lapin sodan aikaisia saksalaisten 
kanssa solmittuja suhteita ei useinkaan katsottu hyvällä (esim. Junila 2008). Tästä syystä myös Lapin sotaa 
koskeva äitiys olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tästä huolimatta olen päätynyt rajaamaan Lapin sodan 
oman tutkielmani ulkopuolelle rajallisten resurssien vuoksi. 
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Siihen, miten sota-ajan yhteiskunnassa suhtauduttiin ihmisiin, vaikutti sukupuolen lisäksi myös 

muun muassa ikä ja yhteiskuntaluokka. Näin ollen esimerkiksi hyvätuloisten kaupungissa 

asuvien ihmisten näkemykset äitiydestä saattoivat erota pienituloisten maalla asuvien ihmisten 

näkemyksistä hyvinkin paljon. Yhtenäisen äitiyskäsityksen sijaan voidaankin puhua jatkuvasta 

äitiyden uudelleenmäärittelystä ja näkemyserojen yhteensovittamisesta (ks. Katvala 2001, 19; 

Nätkin 1997). Tämä on oleellinen huomio myös oman tutkielmani kannalta. Tarkoitukseni ei 

ole määrittää yhtä eheää sota-ajan äitiyskäsitystä vaan tarkastella sitä, minkälaisia erilaisia 

käsityksiä naistenlehtien artikkeleista nousee esille ja miten nämä käsitykset eroavat toisistaan.  

 

1.2 Äitiyden historiaa 
 

Vaikka sanalla äiti on pitkä historia, on sana äitiys suhteellisen uusi (Berg 2008, 19). 

Suomenkielessä se esiintyi ensimmäisen kerran vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla (Rapola 

1960, 81). 1800-luvun Suomessa äitiydellä viitattiin ennen kaikkea lasten synnyttämiseen eikä 

suinkaan hoitamiseen tai kasvattamiseen. Äitiys nähtiin eräänlaisena poikkeustilana naisten 

elämässä, josta heidän tuli palautua ennalleen. (Katvala 2001, 14.) 1800-luvulla vallinneen 

käsityksen mukaan hyvä äitiys merkitsi biologista kykyä synnyttää useita lapsia. Vaikka naiset 

osallistuivat lasten kasvattamiseen, nähtiin miehen rooli lapsen vanhempana naisen roolia 

tärkeämpänä. Vanhemmuuteen liittyvät velvollisuudet kuuluivat ennen kaikkea isälle. Näin 

ollen naisen roolit emäntänä ja vaimona olivat äidin roolia tärkeämpiä. (Katvala 2001, 14.) 

 

1800-luvun kuluessa vanhemmuuden muodot muuttuivat. Muutoksen seurauksena syntyi ajatus 

ydinperheestä, jossa perhe ymmärrettiin kahden vanhemman ja heidän lastensa muodostamaksi 

yhteisöksi. Samaan aikaan miesten ja naisten elämät eriytyivät. Julkisesta tilasta tuli 

maskuliinista ja yksityisestä tilasta feminiiniä (esim. Katvala 2001, 15; Rantalaiho 1994, 17–

18). Ydinperheen ideologia liitti perheen ja valtion toisiinsa. Perheestä tuli yhteiskunnan 

yksikkö, jossa äidit kasvattivat lapsistaan kunnollisia ja isänmaallisia kansalaisia valtiota 

varten. Heidän vastuulleen kuului perheen hyvinvoinnista huolehtiminen (Yesilova 2009, 35). 

Muutoksen myötä äitiys nähtiin vaimona ja emäntänä olemisen sijaan naisen ensisijaisena 

tehtävänä. Samalla isän rooli lapsen kasvattajana väheni. Tutkijat ovat kutsuneet ajattelutapaa, 

jossa äitiys on nähty naisten tärkeimpänä yhteiskunnallisena tehtävänä, maternalismiksi (Vuori 

2010, 116).  
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1800-luvun lopussa suomalaiset naiset alkoivat laajentaa äitiyttään kodin ulkopuolelle (Katvala 

2001, 17). Syntyi ajatus niin sanotusta yhteiskunnallisesta äitiydestä. Sen mukaan äitien 

tehtävät hoivaajina ja kasvattajina eivät rajoittuneet ainoastaan kodin piiriin vaan ne koskivat 

koko yhteisöä (Rantalaiho 1994, 22). Pia Olsson (2018, 161) kirjoittaa: ”äitiys ei ollut enää 

ainoastaan biologista, omiin lapsiin keskittyvää hoivaa, vaan jokaisella naisella nähtiin 

luonnostaan olevan kyky äidilliseen toimintaan, jota tarvittiin yhteiskunnan eri alueilla 

laajasti”. Näin ollen äitiys ei ollut riippuvaista siitä, oliko naisella lapsia vai ei. Pitäessään huolta 

vähempiosaisista ja köyhistä myös lapsettomat naiset saattoivat olla niin sanottuja 

yhteiskunnallisia äitejä. Tällöin äitiydellä oikeutettiin naisten yhteiskunnallista toimintaa. 

 

Yhteiskunnallinen äitiys korosti naisten roolia yhtenäisyyden ja siveellisyyden kannattajina. 

Ennen toista maailmansotaa yhteiskunnallista äitiyttä ajoivat eteenpäin erityisesti 

naisjärjestöjen ja raittiusliikkeen naiset (Olsson 2018, 161; Sulkunen 1987). Tällöin 

yhteiskunnallinen äitiys rajoittui ennen kaikkea ylempien yhteiskuntaluokkien naisten 

toimintaan ja oli näin ollen ”porvarillisesti sävyttynyttä”. (Katvala 2001, 17–18.) Keski- ja 

yläluokan naiset kokivat tehtäväkseen valistaa alempien yhteiskuntaluokkien naisia muun 

muassa siitä, miten kotia tuli hoitaa ja lapsia kasvattaa. Tämä valistustyö näkyi myös vuonna 

1922 perustetussa Kotiliedessä, jolla oli selkeästi kansalaisia kasvattava tehtävä. Lehteä 

tehtiinkin ”järkeville, valistuneille ja vastuuntuntoisille” naisille (Aikasalo 2000, 16; 19). 

Palaan Kotilieden ja Eevan yhteiskunnalliseen asemaan luvussa 4.   

 

Talvi- ja jatkosodan syttyessä ajatus sekä ydinperheestä että yhteiskunnallisesta äitiydestä näkyi 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöaineistoja analysoineen Mirja Satkan mukaan äidillisyys 

oli sota-aikana kuin näkymätön käsikirjoitus, joka piti koossa keskustelua naiskansalaisuudesta 

ja naisten työstä. Hänen mukaansa sota-aikana nousi esille kaksi naisihannetta: ”tulevaa 

sukupolvea vaaliva äitikansalainen ja maanpuolustukselle elämänsä omistanut lotta”. (Satka 

1994, 91.) Molemmat naisihanteet kumpusivat ydinperhettä ja isänmaata korostavista arvoista. 

Samalla kun sotaa käyvä Suomi tarvitsi yksityisiä äitejä synnyttämään ja kasvattamaan maalle 

uusia kansalaisia, se tarvitsi yhteiskunnallisia äitejä tekemään sotatoimia tukevia tehtäviä 

(Olsson 2018, 161). Sotien aikana lähes jokainen nainen osallistui vapaaehtoiseen neuvontaan 

ja huoltotyöhön, mikä tarkoitti sitä, ettei yhteiskunnallinen äitiys ollut enää porvarillisesti 

sävyttynyttä (Satka 1994, 92–93). 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Lähestyn tutkimusaihettani kahden tutkimuskysymyksen avulla, joista ensimmäisen olen 

jakanut kahteen alakysymykseen. Tutkimuskysymykseni ovat:   

 

K1 Minkälaisia äitiyteen liittyviä käsityksiä sota-ajan naistenlehdistä löytyy? 

  K1.1 Millaisia tehtäviä ja ominaisuuksia äitiyteen liitettiin? 

  K1.2 Miten äitiyttä kehystettiin? 

K2 Miten naistenlehtien äitiyskäsitykset suhtautuvat naisten emansipaatioon?  

 

Näen äitiyden relevanttina tapana lähestyä naiseutta ja naisten emansipaatiota siksi, että sota-

ajan keskustelu naiseudesta oli pitkälti keskustelua äitiydestä (vrt. esim. Grayzel 1999). 

Kehysanalyysin kannalta ei siis ole relevanttia tarkastella naiseutta ilman äitiyttä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että ajattelisin naiseuden ja äitiyden olevan toistensa synonyymeja. 

Seuraavassa luvussa avaan omaa lähestymistapaani äitiyteen tarkemmin. 

 

2 TAUSTA JA AIEMPI TUTKIMUS 

2.1 Äitiyden käsitteellistäminen 
2.1.1 Eri näkökulmia äitiyteen 
 

Kuten edellä olen tuonut esille, äitiys on monimuotoinen ja historiallisesti muuttuva käsite, jota 

voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Usein äitiys on liitetty kiinteästi naiseuteen (Vuori 

2010, 109). Äitiyttä tutkineen Ann Dallyn mukaan äitejä on aina ollut olemassa, mutta äitiys 

itsessään on keksittyä (ks. Kuronen 1989, 28; Berg 2008, 19). Englannin kielessä äitiyteen 

viitataan sekä sanalla ”motherhood” että sanalla ”mothering”. Sanaa ”mother” voidaan käyttää 

äitiin viittaavan substantiivin lisäksi myös verbinä, jolloin se vastaa suomen kielen sanaa 

hoivata. Tällöin ”mother” ei ole sukupuolisidonnainen sana, vaan myös mies voi olla hoivaaja: 

”he mothers a child” (esim. Kuronen 1989, 22).  

 

Feministisessä tutkimuksessa ”hoivaamisella” on tyypillisesti viitattu työhön, jolla vastataan 

toisen ihmisen ruumiilliseen avun tarpeeseen. Aihetta tutkinut Jaana Vuori (2010, 116) 

kirjoittaa: ”Hoiva kohdistuu ruumiiseen, sen tekeminen vaatii hoivaajalta ruumiillista 

läheisyyttä, ja se vaatii onnistuakseen myös mentaalista työtä, ajattelun ja tunteiden yhteen 

liittymistä. Äitiydessä hoivaaminen on keskeistä, mutta toki äitiydessä on muitakin puolia”. 
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Vuoren mukaan hoivassa ja kasvatuksessa on kyse lapsen ja aikuisen välisestä suhteesta, joka 

mahdollistaa lapsen eloon jäämisen ja yhteisön jäseneksi pääsemisen. Tästä johtuen äitiys ja 

vanhemmuus kytkeytyvät osaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden ymmärtämistä. (Emt. 110, 

116.) 

 

Äitiyden muotoja tarkastelleen Marjo Kurosen mukaan äitiys voidaan nähdä äidillisyyden, 

reproduktiokyvyn tai lasten hoito- ja kasvatustyön kautta. Nämä eri näkökulmat äitiyteen eivät 

sulje toisiaan pois, vaan ovat osittain lomittaisia. Kun äitiyttä tarkastellaan äidillisyytenä, 

nähdään äitiys naisille tyypillisenä ominaisuutena. Tällöin äitiydessä on kyse naisten 

erityisyydestä. Kun äitiyttä tarkastellaan reproduktiokykynä, nähdään äitiys Kurosen mukaan 

ennen kaikkea raskauden ja synnytyksen kautta. (Kuronen 1989, 23.) Vuori kuitenkin tuo esille, 

että reproduktiolla voidaan viitata sekä sukupolvien väliseen ruumiilliseen uusintamiseen 

(raskaus ja synnytys) että ihmistä elossa ja työkykyisenä pitävään päivittäiseen toimintaan 

(hoitotyö). Nämä molemmat reproduktion muodot on nähty yhteiskunnassa pitkälti naisten 

tehtävinä. Äitiyteen kuuluvassa työssä yhdistyvätkin sekä sukupolvien välinen uusintaminen 

että ihmisen elossa ja työkykyisenä pitämiseen tähtäävä toiminta. (Vuori 2010, 111–112). 

 

Äitiyden eri nyansseja tutkinut Eeva Jokinen on lähestynyt äitiyttä kahden termin, äitimisen ja 

äidittämisen, avulla. Äitimisellä hän viittaa äitinä olemiseen, äidiksi haluamiseen ja äidin 

antamaan hoivaan, kun taas äidittämisellä hän viittaa sellaiseen lapsen hoitamiseen, jota voivat 

tehdä muutkin kuin synnyttäneet naiset. Jokisen mukaan äitiminen muuttuu hitaasti ja on osin 

ajatonta, mutta äidittämisen moraalikoodit voivat vaihtua nopeastikin. Hän käsittää äitimisen 

äidittämistä laajemmaksi ja sumeammaksi alueeksi. (Jokinen 2004, 121; 139.) 

  

Äitiyden kulttuurista merkitystä tarkastellut Adrienne Rich on jakanut äitiyden 

henkilökohtaiseen kokemukseen ja yhteiskunnalliseen instituutioon. Kurosen esittämien 

näkökulmien tavoin myös Richille äitiys kokemuksena ja instituutiona ovat osittain 

päällekkäisiä. Äitiyden kokemuksella tarkoitetaan naisen potentiaalista suhdetta omaa 

lisääntymistään ja lastaan kohtaan. (Rich 1976, 13.) Vaikka usein yhteiskunta odottaa naisten 

suhtautuvan myönteisesti sekä äitiyteensä että lapsiinsa, voivat naisten kokemukset äitiydestä 

ja lapsistaan vaihdella suuresti (Kuronen 1989, 24). Aina äitiys ei esimerkiksi ole toivottua eikä 

äitinä olemiseen liity pelkästään positiivisia tunteita.  
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Äitiyden instituutiolla viitataan niihin käytäntöihin, jotka pyrkivät varmistamaan, että kaikki 

naiset – äidit ja potentiaaliset äidit – pysyvät kontrollin alaisina (Rich 1976, 13). Tällöin äitiys 

toimii naisten aseman säätelijänä ja määrääjänä. Samalla se määrittää, miten lapset tulee 

synnyttää ja hoitaa sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Se, mikä nähdään sosiaalisesti 

hyväksyttävänä, vaihtelee esimerkiksi yhteiskuntaluokkien välillä (Kuronen 1989, 24).  

 

Englannin kielen sanalla ”mothering” viitataan äitiyden yksilötason ilmiöön, äidilliseen 

toimintaan tai äidin hoivaan. Kuten luvun alussa toin esille, tällöin äitiys nähdään 

sukupuolettomana fyysisenä ja emotionaalisena huolenpitona. Englannin kielen sana 

”motherhood” sen sijaan viittaa äitiyden institutionaaliseen muotoon (Berg 2008, 21). Richin 

mukaan äitiys kokemuksena voi vahvistaa naisia, mutta äitiys instituutiona alistaa heitä. Näin 

ollen Rich näki feminismin tavoitteeksi äitiyden instituutiosta irtautumisen ja äitiyden 

kokemuksen saattamisen naisten hallintaan (ks. Vuori 2010, 113).  

 

Edellä esitettyjen jaottelujen lisäksi äitiyttä voidaan tarkastella myös ideologiana3 (esim. 

Kuronen 1989; Berg 2008). Ideologialla viitataan arvojen, merkitysten ja normien 

tuottamiseen. Marjo Kuronen tarkoittaa äitiyden ideologialla ”keksittyä äitiyttä”, joka 

mukautuu eri aikojen sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten tarpeiden mukaan. Lisäksi hän 

viittaa äitiyden ideologialla tämän keksityn äitiyden tuottamiseen ja ylläpitämiseen. (Kuronen 

1989, 28–29.) Sekä sukupuoli- että perheideologian käsitteet liittyvät äitiyden ideologian 

käsitteeseen läheisesti. Kuronen ymmärtää sukupuoli-ideologian eräänlaisena yläkäsitteenä 

äitiyden ideologialle. Perheideologian hän sen sijaan näkee äitiyden ideologiasta osittain 

erillisenä asiana. (Kuronen 1989, 27–28.)  

 

Äitiyden ideologia määrittää sitä, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan äitiyteen. Se muokkaa 

ihmisten käsityksiä siitä, millainen on hyvä tai huono äiti (Kuronen 1989, 29). Äitiyden 

määrittely onkin usein kaksijakoista hyvän ja pahan äidin sekä oikeana ja vääränä äitinä 

olemisen mukaan. Ideologian tavoin myös hyvän äidin moraalinen koodisto muuttuu ajan ja 

paikan myötä (Berg 2008, 21). Sekä äitiyden ideologia että moraalinen koodisto välittyvät 

 
3Marjo Kurosen (1989) mukaan äitiyden ideologiaa ja äitimyyttiä on käytetty lähes toistensa synonyymeina. Hän 
kuitenkin itse suosii äitiyden ideologian käsitettä, koska pitää äitimyytin käsitettä liian staattisena ja 
kuvanomaisena. Ideologian käsite sen sijaan huomioi historian kuluessa tapahtuneen äitiyden muutoksen.   
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yhteiskunnan eri tasoilla, joihin myös tiedotusvälineet kuuluvat. Näin ollen ne ovat näkyvillä 

myös omassa tutkimusaineistossani. 

 

2.1.2 Äidillinen työ ja äidillinen ajattelu 
 

Sara Ruddick tarkastelee äitiyttä äidillisen työn ja äidillisen ajattelun käsitteiden avulla. Hänen 

mukaansa äitinä oleminen tarkoittaa sitä, että yksilö ottaa vastuun lastenhoidosta ja liittää 

lastenhoitoon kuuluvat työt säännölliseksi ja oleelliseksi osaksi työelämäänsä (working life). 

Tällöin äitiys määrittyy yksilön tekemän äidillisen työn4 (maternal work) perusteella. (Ruddick 

1989.) Äidillisellä työllä Ruddick viittaa työhön, jolla pyritään toteuttamaan niitä vaatimuksia, 

joita sekä lapsi että sosiaalinen ympäristö asettavat äidille. Äiti voi myös kieltäytyä hoitamasta 

lastaan tai olla kykenemätön äidilliseen työhön. Ruddickin mukaan esimerkiksi tunteettomasti 

lapsensa hyvinvoinnin vaarantava äiti ei tee äidillistä työtä. (Ruddick 1989, 18.) 

 

Ruddick ei rajoita äitiyden käsitettä koskemaan ainoastaan naisia tai biologisia äitejä. Näin 

ollen äiti on kuka tahansa ihminen, joka tekee äidillistä työtä. Esimerkiksi isä, sijais- tai 

isovanhempi saattaa olla lapsen ensisijainen äidillinen holhooja (maternal carer). (ks. Messer 

2013, 14.) Tässä mielessä Ruddickin teoria muistuttaa siis Jokisen äidittämisen käsitettä.  

 

Äidillinen työ sekä edellyttää että tuottaa äidillistä ajattelua (maternal thinking). Äidillinen 

ajattelu ei tule naisille luonnostaan, vaan se kehittyy ajan myötä. Äidillisellä ajattelulla viitataan 

siihen, että äidit sekä miettivät strategioita, joilla suojella, hoivata ja opettaa lastaan että 

reflektoivat omaa toimintaansa. (Ruddick 1989, 23–24; Vuori 2010, 113.) 

 

Ruddickin mukaan äidillisen työn vaatimuksia on kolme: lapsen fyysisestä hyvinvoinnista 

huolehtiminen, lapsen älyllisen ja emotionaalisen kasvun edistäminen ja lapsen sosiaalinen ja 

 
4Osa tutkijoista on kritisoinut Sara Ruddickin teoriaa siitä, ettei se ota tarpeeksi huomioon muun muassa äitien ja 
lasten luokkaan, ”rotuun” ja seksuaalisuuteen liittyviä eroavaisuuksia (ks. esim. Bailey 1995; Keller 2010). 
Kriitikoiden mielestä Ruddickin teoria on etnosentrinen, eikä se lähesty äitiyttä tarpeeksi intersektionaalisesta 
näkökulmasta. Heidän mielestään Ruddick yleistää omia näkemyksiään äitiydestä koskemaan kaikkea äidillistä 
toimintaa. Toiset tutkijat ovat kuitenkin puoltaneet teoriaa. He eivät näe teoriaa etnosentriseksi, sillä vaikka 
äidillisen työn tavoitteet ovat Ruddickin mukaan universaaleja, niitä voidaan tulkita eri kulttuurien 
lähtökohdista. Teoksessaan Ruddick myös avaa oman tutkijapositionsa valkoisena, protestanttisena, korkeasti 
koulutettuna hereronaisena ja tiedostaa lähestyvänsä tutkimuskohdettaan omasta positiostaan käsin (ks. esim. 
Keller 2010; Messer 2013). Itse en näe Ruddickin teoriaa oman tutkielmani kannalta tässä suhteessa 
ongelmallisena. Vaikka äidillisen työn tavoitteet ovat Ruddickin mukaan perustavia kaikessa äidillisessä 
toiminnassa, ottaa Ruddick huomioon myös äidillisen toiminnan vaihtelevuuden. Hänen mukaansa äidillinen 
ajattelu on yhtä moninaista kuin äitiyden käytännöt (practices of mothering), josta äidillinen ajattelu kumpuaa 
(Ruddick 1989, 52). 
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moraalinen opettaminen. (Ruddick 1989, 17; 19–21; ks. Garner & Slattery 2012, 12–13.) Kaksi 

ensimmäistä ovat lapsen asettamia vaatimuksia ja kolmas on yhteisön asettama vaatimus 

(Ruddick 1989, 19–21). Kaikki nämä äidillisen työn osa-alueet ovat läsnä sekä rauhan että 

sodan aikana.  

 

Äidillisen työn jaottelun mukaan äiti pitää huolta lapsestaan fyysisesti pitääkseen tämän elossa. 

Äidille kehittyy niin sanottu ”tarkkaileva silmä” (watchful eye), joka vahtii sitä ympäristöä, 

jossa lapsi elää (Garner & Slattery 2012, 12). Tällöin äidillinen työ voi ulottua kodin piirin 

ulkopuolelle, jolloin se koskee koko naapurustoa tai jopa koko yhteisöä. Äidit saattavat 

esimerkiksi kokea, että heidän lastensa hyvinvointi riippuu valtion ja sen liittolaisten 

sotilaallisesta ja taloudellisesta voimasta (Ruddick 1989, 79–81).  

 

Huolehtiessaan lapsensa älyllisen ja emotionaalisen kasvun edistämisestä äiti huolehtii 

lapsestaan ennen kaikkea hengellisesti. Yksi osa hengellistä huolehtimista on lapsen 

kannustaminen (cheer). Äiti käyttää Ruddickin mukaan kannustamista keinonaan suojata 

lastaan niissä olosuhteissa, jotka uhkaavat lasta henkisesti tai fyysisesti. Äiti saattaa esimerkiksi 

kannustaa sairaan lapsensa ”hyvään kuolemaan”. (Ks. Garner & Slattery 2012, 12–13.) Myös 

sotatilanteita tarkasteltaessa voidaan ajatella, että äiti kannustaa lapsensa mahdolliseen ”hyvään 

kuolemaan” kannustaessaan tämän taistelemaan rintamalla. 

 

Kun äiti opettaa lastaan sosiaalisesti ja moraalisesti, hänen onnistumistaan arvioidaan yhteisön 

kesken. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana äitejä syytettiin siitä, etteivät he olleet 

pystyneet kasvattamaan oikeanlaisia miehiä, koska miehet kärsivät sotaneuroosista (Garner & 

Slattery 2012, 12–13). Näin ollen käsitykset lapsen onnistuneesta sosiaalisesta ja moraalisesta 

opetuksesta vaihtelevat ajasta riippuen. 

 

Ruddick kuvaa äidillistä työtä ennen kaikkea äidin ja lapsen suhteen avulla. Tällöin ajatus 

äitiydestä määrittyy suhteessa lapseen ja kulttuurisiin odotuksiin. Äidillinen työ ei ole 

abstraktia, vaan se vaatii oikean lapsen sosiaalisessa maailmassa. (ks. Messer 2013, 17.) Vaikka 

äidit ansaitsevat auktoriteettinsa tekemällä äidillistä työtä, odotetaan heidän usein luopuvan 

äidillisen työn tuomasta vallasta. Jos he eivät näin tee, heitä saatetaan syyttää asiasta. Äidin 

valtaa rajoitetaan esimerkiksi silloin, kun valtion puolustuslaitos määrää kansalaisen – siis äidin 

lapsen – tappamaan toisia ihmisiä sodassa. Tällaisten ulkopuolisten tekijöiden asettamien 
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esteiden lisäksi äidin valtaa rajoittavat myös lasten odottamattomat ja itsenäiset tahtotilat sekä 

äidin omat tunteet. (Ruddick 1989, 110–111.)  

 

Äidillistä toimintaa (maternal practice) muovaa emotionaalinen työ, jota äiti tekee. Arlie 

Russell Hochschild viittaa emotionaalisella työllä ihmisten yritykseen muuttaa omien 

tunteidensa suuruutta tai laatua niin, että ne vastaavat paremmin joko yksilön tai yhteiskunnan 

odotuksia. Näin ollen emotionaalinen työ on tunteiden hallintaa. Hochschildin mukaan 

emotionaalinen työ ei ole lopputulos vaan yritys, joka voi joko onnistua tai olla onnistumatta. 

(Hochschild 2003, 94–95.; ks. Messer 2013, 14–15.) Emotionaalista työtä tehdessään äiti peilaa 

omia äitiyteen liittyviä tunteitaan yhteiskunnassa vallitseviin näkemyksiin ja äiteihin 

kohdistuviin odotuksiin.  

 

Tässä tutkielmassani lähestyn äitiyttä sitä määrittävän hoitotyön kautta. En näe äitiyttä naisille 

tyypillisenä ominaisuutena, vaan toimintana, jota voivat harjoittaa myös muiden sukupuolien 

edustajat. Näin ollen lähestyn äitiyttä Sara Ruddickin äidillisen työn ja Eeva Jokisen 

äidittämisen käsitteitä mukaillen. Reproduktion näkökulmasta en tarkastele äitiyttä sukupolvien 

välisenä ruumiillisena uusintamisena vaan ihmisiä elossa ja työkykyisinä pitävänä päivittäisenä 

toimintana.  

 

Kuten edellä toin esille, Jokisen mukaan äidittämisen kulttuuriset moraalikoodit muuttuvat 

ajasta ja paikasta riippuen. Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut tarkastelemaan vuosina 1939–

1944 vallinneita äidittämisen moraalikoodeja. Näin ollen tarkastelen äitiyttä myös ideologiana, 

joka muokkaa ihmisten käsityksiä siitä, millaisia äitien tulisi olla. 

 

Vaikka en lähesty äitiyttä sukupuolisidonnaisesta näkökulmasta, olen rajannut tutkimukseni 

koskemaan vain naisten äitiyttä. Perustelen rajaustani sillä, että vaikka äitiys voidaan nähdä 

sukupuolirajat ylittävänä päivittäisenä hoitotyönä, on tämä hoitotyö useimmiten nähty naisille 

ominaisena ja heille kuuluvana työnä. Ruddickin näkemyksestä poiketen en ajattele äitiyden 

olevan sidoksissa oikeaan lapseen, vaan ajattelen, että äidillistä hoitotyötä voi tehdä myös ilman 

lasta. Näin ollen tarkastelen tutkielmassani lapsiin kohdistuvan hoitotyön lisäksi myös 

yhteiskunnallista hoitotyötä. Tämä näkemys korostuu erityisesti silloin, kun tarkastelen sota-

ajan naistenlehtien yhteiskunnallista äitiyttä, eli sitä naisten yhteiskunnallista toimintaa, jota 

oikeutettiin äitiydellä.  
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2.3 Äitiys ja sota 
2.3.1 Sotaisat miehet, rauhaa rakastavat naiset 
 

Nojaan tutkielmassani ajatukseen sodasta sukupuolittuneena ilmiönä. Näin ollen ajattelen, että 

sukupuoli vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme sotaa ja sota vaikuttaa siihen, miten 

ymmärrämme sukupuolta. Sota on perinteisesti nähty hyvin maskuliinisena ilmiönä, minkä 

takia sotahistoriantutkimus keskittyikin pitkään lähinnä rintamalla taistelleisiin miehiin 

(Turtola 2018, 7). Tämä mieskeskeisyys ei ollut luonteenomaista vain 

sotahistoriantutkimukselle vaan kaikelle historiankirjoitukselle ylipäätään (Larsdotter 2018, 

18). Viime vuosien aikana tutkijat ovat kuitenkin kiinnostuneet aiempaa enemmän myös 

naisten asemasta niin sota- kuin muussakin historiantutkimuksessa.  

 

Vaikka naisten roolia sodassa on alettu tutkia enemmän, sukupuolen roolia sodassa on 

politiikantutkija Joshua S. Goldsteinin (2001, 1) mukaan tutkittu edelleen suhteellisen vähän. 

Goldsteinin mukaan sekä sukupuoliroolit että sodan muodot vaihtelevat kulttuurien välillä 

merkittävästi. Tästä huolimatta sodan sukupuolittuneet ominaisuudet ovat samankaltaisia 

kulttuurista riippumatta. Tämä johtuu siitä, ettei sodassa tappaminen tule minkään sukupuolen 

edustajalle luonnostaan (Goldstein 2001, 9).  Näin ollen kulttuurien täytyy käyttää sukupuolta 

rakentaakseen sosiaalisia rooleja, jotka mahdollistavat sodan. Tällaisissa sukupuolirooleissa 

esimerkiksi miehisyys yhdistetään voimakkuuteen ja sitkeyteen sotatilanteessa. Koska 

miehisyys saavutetaan taisteluissa suoriutumalla, täytyy miehen osallistua taisteluihin 

toteuttaakseen sukupuolirooliaan. Näin kulttuurit siis ikään kuin taivuttelevat ja huijaavat 

miehet osallistumaan taisteluihin. (Emt. 251, 331.) 

 

Koska kulttuurit käyttävät sukupuolirooleja sodan mahdollistamiseen, nojaa sotajärjestelmä 

pitkälti ajatukseen miehistä potentiaalisina taistelijoina ja naisista potentiaalisina sodan 

tukijoina (emt. 9). Goldsteinin mukaan näiden miesten ja naisten roolien ymmärtämisessä 

oleellisinta ei ole tietyn sodan syttyminen vaan jo pelkkä sodan mahdollisuus. Kulttuurit 

tuntuvatkin muokkaavan jo varhaisessa vaiheessa ihmisten käsityksiä vastaamaan 

sotatilannetta, jossa miehet lähtevät rintamalle ja naiset jäävät kotiin. Esimerkiksi poikia 

saatetaan ohjata tukahduttamaan tunteensa toimiakseen paremmin kuvitteellisessa 

sotatilanteessa. (Emt. 331.) Näin ollen sota vaikuttaa sukupuolirooleihin silloinkin, kun sota ei 

ole konkreettisesti läsnä arjessa. Tämä onkin yksi perusteluistani sille, miksi olen sisällyttänyt 
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tutkimukseeni talvi- ja jatkosodan lisäksi myös välirauhan ajan. Sekä menneen sodan muisto 

että tulevan sodan uhka vaikuttivat välirauhan ajan sukupuolirooleihin.  

 

Myös sotarintamalle osallistuneita naisia tutkinut Anna Larsdotter näkee sukupuolen yhtenä 

aseellisten konfliktien tärkeimmistä rakennuspalikoista ja motiiveista. Sen lisäksi että 

sukupuoli määrää sitä, mitä tehtäviä yksilö saa sodassa, se vaikuttaa siihen, miten näistä 

tehtävistä puhutaan (Larsdotter 2018, 12–14). Miesten on perinteisten käsitysten mukaan 

ajateltu lähteneen sotaan puolustaakseen omia naisiaan ja lapsiaan samalla kun naiset ovat 

jääneet kotiin huolehtimaan tulevista sukupolvista (Larsdotter 2018, 14). Tällöin miehet on 

usein nähty tappavina ja aktiivisina sodan toimijoina ja naiset hoivaavina ja passiivisina sodan 

uhreina. Tämän näkemyksen mukaan naisten tehtävä on ollut synnyttää lapsia, ja miesten 

puolustaa heitä. Juuri tämä näkemys johti Larsdotterin mukaan siihen, ettei naisia pitkään 

aikaan nähty sotahistoriantutkimuksessa. (Emt. 9–10.) 

 

Sen sijaan että Larsdotter tarkastelisi naisia sodan passiivisina uhreina, hän tarkastelee naisia 

aktiivisina toimijoina. Hän tuo esille, että naiset ovat olleet aktiivisia toimijoita sodassa jo kauan 

ennen maailmansotia. Naiset ovat seuranneet sotaan lähteneitä miehiä taistellakseen heidän 

rinnallaan tai tukeakseen heidän sotaponnistelujaan. He ovat toimineet sotilaiden keskuudessa 

esimerkiksi taloudenhoitajina, seksityöntekijöinä tai sairaanhoitajina. Varsinaisia 

”nais”sotilaita on Larsdotterin mukaan ollut historiassa kuitenkin hämmästyttävän vähän. Näitä 

sotilaina menestyneitä naisia ei ole nähty sukupuolensa edustajina vaan pikemminkin 

poikkeuksina, jotka ovat jopa vahvistaneet naisten rauhanomaista roolia sodassa. (Emt. 10–12.) 

 

Sodan ja sukupuolen suhdetta tarkasteltaessa maailmansodat nousevat keskeiseen asemaan. 

Ensimmäinen maailmansota vaikutti naisten asemaan merkittävästi erityisesti sen takia, että 

naiset siirtyivät perinteisesti miesten töinä pidettyihin työtehtäviin. Se oli ensimmäinen sota, 

joka vaati sekä taistelijoita että ei-taistelijoita5 osallistumaan sotaponnistuksiin (Grayzel 1999, 

2). Toista maailmansotaa on sen sijaan pidetty vedenjakajana naisten sotatoimiin osallistumisen 

näkökulmasta (Larsdotter 2018, 249). Toisen maailmansodan aikana sotaan lähteneet naiset 

eivät olleet enää pelkästään miesten apujoukkoja, vaan osa naisistakin sai sotilaan aseman. 

 
5Jakoa taistelijoihin ja ei-taistelijoihin voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena. Esimerkiksi Anna Larsdotter 
on huomauttanut, että taistelijoiden ja ei-taistelijoiden välinen raja voi olla samanaikaisesti sekä liukuva että 
järkähtämätön. Käsitykset sukupuolesta määrittävät sitä, kuka mielletään taistelijaksi ja kuka ei. (Larsdotter 
2018, 15.) 
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Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että naisia olisi pidetty taistelevina sotilaina. Sen sijaan 

heidät haluttiin edelleen erottaa varsinaisesta tappamisesta6. Myös monet sotaan lähteneet 

naiset korostivat itse sitä, etteivät rintamalle lähdöstään huolimatta tarttuneet aseisiin. 

Esimerkiksi Suomen Lotta Svärd -järjestön johtajat korostivat, etteivät lotat osallistuneet 

tappamiseen. (Emt. 249– 250.) 

 

Kuten edellisessä luvussa toin esille, tarkastelen äitiyttä sitä määrittävän yksityisen ja 

yhteiskunnallisen hoitotyön kautta. Näin ollen tarkastelen naisia Larsdotterin tavoin sodan 

aktiivisina toimijoina. Oman tutkielmani kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen, missä 

määrin naisten aktiivinen toimijuus oli äidillisyyden sävyttämää ja sitä, tarjottiinko naisille 

sellaisia aktiivisten toimijoiden rooleja, jotka eivät olleet äidillisyyden sävyttämiä.   

  

2.3.2 Äidillinen keho sodassa 
 

Edellä olen tarkastellut sodan ja sukupuolen suhdetta toisiinsa. Seuraavassa kahdessa 

alaluvussa tarkastelen kahta oman tutkielmani kannalta merkittävää tutkimusta ensimmäisestä 

maailmansodasta. Susan R. Grayzel (1999) on tutkinut Britannian ja Ranskan kirjallisuudessa 

kuvattua äidillistä kehoa. Ana C. Garner ja Karen Slattery (2012) ovat tutkineet Yhdysvaltain 

mediassa esiin nousevia äitiyden arkkityyppejä. Vaikka molemmat tutkimukset keskittyvät 

ensimmäisen maailmansodan ympärysvaltojen tarkasteluun, on tutkimustuloksissa paljon 

yhtymäkohtia toisen maailmansodan aikaisen Suomen kanssa.  

 

Vaikka jako kotiin jääviin naisiin ja sotaan lähteviin miehiin on yhtä vanha kuin sota itsessään, 

alettiin kotirintama-termiä käyttää vasta ensimmäisen maailmansodan aikana. Tällöin 

kotirintama (home front) nähtiin feminiininä ja sotarintama (war front) maskuliinina. Termin 

käyttöönotto viittasi siihen, että siviilit olivat osallisina ensimmäisessä maailmansodassa 

uudenlaisella tavalla. (Grayzel 1999, 11.) Myös toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa 

vallitsi tarkka jako kotirintaman ja sotarintaman välillä. Siksi jako miehille ja naisille kuuluviin 

tehtäviin oli talvi- ja jatkosodan aikana selkeä (Näre 2018, 10–11). 

 

Kotirintama–sotarintama-jaottelu mahdollisti naisille ja miehille sopivina nähtyjen roolien 

uudelleentulkitsemisen ilman, että se vaaransi yhteiskunnan sosiaalista järjestystä (Grayzel 

 
6Poikkeuksen tähän tekivät Neuvostoliiton naiset, joista monet osallistuivat myös tappamiseen toisen 
maailmansodan aikana (Larsdotter 2018, 12–13, 249).  
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1999, 12; vrt. Goldstein 2001). Näin ollen esimerkiksi ylempiluokkaisten naisten 

työskenteleminen kodin ulkopuolella nähtiin hyväksyttävänä. Tästä huolimatta jako koti- ja 

sotarintamaan oli jo ensimmäisen maailmansodan aikana melko hatara, ja raja rintamien välillä 

sortuikin jatkuvasti (Grayzel 1999, 49). Ensimmäisen maailmansodan lisäksi tämä näkyi myös 

talvi- ja jatkosodan aikana. Rajaa rikkoivat esimerkiksi sotarintamalle sairaanhoitajina 

työskentelemään lähteneet naiset ja kotirintamalle jääneet miehet. Asepalvelukseen 

sopimattomien miesten lisäksi kotirintamalle jäi myös asepalvelusikäisiä miehiä. Esimerkiksi 

Suomessa vallitsi jatkosodan aikana työvoimapula, minkä takia osa asepalvelusikäisistä 

miehistä jäi kotirintamalle töihin. Kotiin jääneet suomalaismiehet olivat esimerkiksi osa 

rautatiehenkilöstöä tai maataloustyöväkeä (Seppinen 2018, 162).  

 

Kotirintama–sotarintama-jakoa rikkoivat myös suorat fyysiset hyökkäykset naisia kohtaan 

(Grayzel 1999, 50). Naisiin kohdistuvalla väkivallalla on sodassa pitkä historia. Tätä selittää 

osittain se, että kun sotilaat raiskasivat tai sieppasivat vihollismaan naisia, he osoittivat 

vihollismaan miehille, etteivät nämä pysty suojelemaan omaa kansaansa (Larsdotter 2018, 324–

325). Tällöin naisten koskemattomuus rinnastettiin kansalliseen ylpeyteen (Grayzel 1999, 52). 

Naisten raiskaaminen liitettiin monissa maissa huoleen ”rotuhygieniasta” ja syntyvyydestä. 

Niinpä hyökkäys naisia kohtaan nähtiin väkivallantekona kansan lisääntymiskykyistä 

tulevaisuutta kohtaa (Grayzel 1999, 84).  

 

Britannian ja Ranskan ensimmäisen maailmansodan aikaiset representaatiot omien naisten 

raiskauksista sekä asettivat äitiyden (motherhood) sivilisaation ytimeen että korostivat naisten 

passiivista uhriutta sodassa. Tällöin hyökkäykset naisia kohtaan nähtiin hyökkäyksinä äitejä 

kohtaan. Naisen raskaaksi saattaminen raiskauksella nähtiin äidillisen kehon valloituksena. 

(Grayzel 1999, 52, 84.) Sodan osapuolet käyttivät vihollisen mahdollista (seksuaalista) 

väkivaltaa oman maan naisia kohtaan tapana saada miehet puolustamaan maataan. Näin ollen 

(seksuaaliseen) väkivaltaan vetoamista voidaan pitää Goldsteinin ajatukseen nojaten yhtenä 

tapana taivutella miehiä lähtemään sotaan. Myös talvi- ja jatkosodassa monet miehet sotivat 

suojellakseen naisia ja lapsia väkivallalta ja tuholta. Sosiologi Sari Näre (2018, 11) kirjoittaa: 

”Henkilökohtaisesti monia rintamamiehiä motivoi maansa puolustamiseen juuri naistensa ja 

perheidensä suojeleminen. Taistelutilanteessa tämä saattoi pelkistyä ajatukseen, että vihollisia 

ei päästetä omia naisia raiskaamaan”. 
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Sen lisäksi että äidillisen kehon on nähty sodan aikana symboloivan kansan koskemattomuutta, 

sen on nähty Grayzelin mukaan myös tarjoavan naisille mahdollisuuden aitona pidettyyn sodan 

kokemukseen. Tämän ajatuksen mukaan sotakokemuksen autenttisuus perustui sotilaan 

henkilökohtaiseen keholliseen kokemukseen sodasta. Koska sotarintaman ulkopuolelle jäävät 

naiset eivät voineet kokea rintamalla koettua sodan kehollista tuskaa (bodily pain of warfare), 

ei naisten kokemuksia sodasta pidetty aitoina. Lasten synnyttäminen kuitenkin tarjosi naisille 

sotilaan keholliseen tuskaan verrattavan kipeän ja jopa henkeä uhkaavan kehollisen 

kokemuksen. Lisäksi samalla tavalla kuin sotilaat saattoivat kieltäytyä taistelemasta, naiset 

saattoivat kieltäytyä synnyttämästä uusia sotilaita. Näin äitiys tarjosi naisille samanarvoisen 

aseman kuin sotilaana toimiminen tarjosi miehille. Tämän sotilas–äiti-jaottelun mukaisesti 

äitiys mahdollisti naisten kokemuksen siitä, että heilläkin oli keskeinen tehtävä sotaa käyvän 

valtion tukemisessa. (Grayzel 1999, 2–8.) 

 

Sotilas–äiti-jaottelu johti siihen, että äitiydestä tuli ensisijainen tapa puhua naisista 

ensimmäisen maailmansodan aikana. Yhdistämällä äitinä olemisen naiseuteen ja sotilaana 

toimimisen mieheyteen sodanaikainen retoriikka korosti normatiivisten sukupuoliroolien 

”luonnollisuutta”. Samalla se jätti muut feminiinisyyden ja maskuliinisuuden muodot 

varjoonsa. (Grayzel 1999, 2.) Näin ollen ensimmäinen maailmansota lisäsi äitiyden 

keskeisyyttä naisten sukupuoli-identiteetin muodostumisessa siitäkin huolimatta, että sota 

syttyi aikana, jolloin naisliikkeiden edustajat olivat juuri alkaneet kyseenalaistaa näitä 

näkemyksiä.  

 

2.3.3 Äitiyden arkkityypit mediassa 
 

Ana C. Garner ja Karen Slattery ovat jakaneet äitiyden mediassa esiintyviin arkkityyppeihin 

(archetype) Sara Ruddickin äidillisen työn jaottelun pohjalta. Nämä arkkityypit ovat 

hierarkkisia, ja esimerkiksi äitiyden arkkityypit syntyvät feminiinisyyden arkkityyppien 

pohjalta (Garner & Slattery 2012, 16).  

 

Rauhan aikana yhdysvaltalaisessa uutisoinnissa nousee esiin kaksi arkkityyppiä: Hyvä äiti ja 

Huono äiti. Hyvä äiti ilmentää Ruddickin käsitystä äidillisestä työstä. Hänet kuvataan mediassa 

hyväsydämisenä, lempeänä, epäitsekkäänä ja myötätuntoisena. Hän tarjoaa suojaa, 

mukavuutta, huolenpitoa, ravitsemista ja hoivaa. Hyvä äiti on valmis uhraamaan kaiken 

lastensa ja perheensä puolesta, ja hänestä luodaan myyttiä kaikkitietävänä, kaikkia rakastavana 
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ja kaikkivoipana henkilönä. Hyvän äidin vastakohta rauhan aikaisessa uutisoinnissa on Huono 

äiti. Huono äiti on tuhoisa, itsekäs, petollinen ja jopa siveetön. Hän ei myöskään ole Hyvän 

äidin tavoin huolehtivainen. (Emt. 14.) 

 

Garnerin ja Slatteryn mukaan äidit kuvataan mediassa usein joko Hyvän tai Huonon äidin 

arkkityypin mukaan. Feministitutkijat ovat kuitenkin tuoneet esille, että todellisuudessa suurin 

osa äideistä elää jossain näiden kahden arkkityypin välillä. Rauhan aikana yhteiskunta vaatii 

äideiltä Hyvän äidin mukaista käyttäytymistä. Sota-aikana kyseinen arkkityyppi ei kuitenkaan 

palvele yhteiskunnan tavoitteita. Tämä johtuu siitä, ettei Hyvä äiti ole halukas seisomaan 

vieressä, kun hänen lapsensa loukkaantuvat tai kuolevat. Hyvä äiti ei ole valmis lähettämään 

lastaan sotaan, vaan etsii sen sijaan aktiivisesti tapoja suojella lastaan. (Emt. 14–16.) 

 

Garner ja Slattery tuovat tutkimuksessaan esille, että ensimmäisen maailmansodan aikana 

yhdysvaltalaisessa mediassa nousi Hyvän äidin arkkityyppi lisäksi esiin myös Isänmaallisen 

äidin arkkityyppi. Siinä missä sodanaikainen Hyvä äiti kuvattiin ennen kaikkea äitinä, 

Isänmaallinen äiti kuvattiin ennen kaikkea kansalaisena. Hyvä äiti työskenteli pitääkseen 

lapsensa ehjänä ja elossa, kun taas Isänmaallinen äiti oli valmis antamaan lapsensa sodalle 

kansakuntansa puolesta. Isänmaallinen äiti kasvatti lapsensa tekemään isänmaallista työtä. 

Garnerin ja Slatteryn mukaan Isänmaalliset äidit asettivat maansa edun omien etujensa edelle. 

He pitivät itseään yhtenä sotilaslastensa kanssa ja vahvistivat näin omaa osallistumaan sotaan. 

Oman poikansa lisäksi Isänmaallinen äiti olikin valmis uhraamaan myös itsensä pyhän 

tarkoituksen puolesta. Samoin hän odotti saavansa tunnustusta sodan voitosta. Hänen 

uskollisuutensa nojasi vapauden ja demokratian turvaamiseen. Hän haki ja jakoi tietoa siitä, 

mikä on sopivaa äidillistä käytöstä sota-aikana. (Emt. 33.) 

 

Ensimmäisen maailmansodan aikana yhdysvaltalaismediassa kuvatut Isänmaalliset äidit 

kilpailivat keskenään siitä, kuinka monta poikaa he pystyvät antamaan kansakuntansa puolesta. 

Jos he jotakin katuivat, niin sitä, etteivät voineet antaa isänmaalleen enempää poikia. Omien 

lasten kaatuminen nähtiin kunniakkaana, eikä sitä surtu kovaäänisesti julkisilla paikoilla. 

Isänmaallinen äiti näyttikin julkisesti vain ilon ja ylpeyden tunteita. Sotaa vältteleville 

lapsilleen heillä ei kuitenkaan riittänyt ymmärrystä (emt. 2012, 33–35).  

 

Näen yhdysvaltalaismedioiden äitiyden arkkityypeillä ja suomalaisten äitiyskäsityksillä olevan 

useita yhtymäkohtia. Tästä syystä olen määritellyt neljä naiseuden perustyyppiä, jotka 
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muistuttavat Garnerin ja Slatteryn arkkityyppejä. Tarkastelen arkki- ja perustyyppien 

yhtymäkohtia lähemmin tutkimustuloksiani käsittelevässä luvussa 5.  

 

2.4 Naistenlehdet tutkimuskohteena 
2.4.1 Mitä naistenlehdillä tarkoitetaan? 
 

Norman Fairloughin mukaan tiedotusvälineiden sisältöjä voidaan pitää kulttuurisen muutoksen 

mittareina ja niitä voidaan hyödyntää tätä muutosta tutkittaessa (ks. Aikasalo 2000, 21). 

Tiedotusvälineet sekä heijastavat että aikaansaavat sitä muutosta, joka yhteiskunnassa koko 

ajan tapahtuu. Nojaan tutkielmassani ajatukseen, jonka mukaan naistenlehdet sekä heijastavat 

että tuottavat käsityksiä äitiydestä. Näin ollen olen rajannut tutkimuskohteeni käsittämään 

joukon sota-aikana julkaistujen naistenlehtien artikkeleita. Lähestyn naistenlehti-käsitettä 

sukupuolentutkimuksen näkökulmaa edustavan mediatutkimuksen määritelmän avulla. Tällöin 

naistenlehti ymmärretään lehdeksi, joka on suunnattu ensisijaisesti naisille ja joka käsittelee 

sukupuolispesifejä aiheita (Turunen 2014, 39).  

 

Naistenlehdet syntyivät Keski-Euroopassa 1600- ja 1700-lukujen taitteessa, kun miesten ja 

naisten elämät alkoivat eriytyä toisistaan. Tällöin naisten elämää alettiin sitoa aiempaa 

selkeämmin yksityisyyden ja miesten elämää julkisuuden piiriin (Töyry 2006, 81–82). 

Suomessa naistenlehtien syntyminen lähti liikkeelle 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 

tapahtuneesta poliittisesta liikehdinnästä (Töyry 2006, 83), jolloin suomalainen naisliike syntyi 

ja jakautui (Turunen 2014, 43). Tällöin Suomessa perustettiin muiden järjestölehtien ohella 

Koti ja yhteiskunta -lehden ja Palvelijatarlehden kaltaisia naisten toimittamia poliittisia 

järjestölehtiä. Kun suomalaiset naiset alkoivat vaurastua, naisten järjestölehtien rinnalle syntyi 

myös Kotilieden ja Eevan kaltaisia naisten kuluttajalehtiä. Kotiliettä onkin pidetty Suomen 

ensimmäisenä naistenlehtenä (Töyry 2006, 83).  

 

Naistenlehtiä tutkineiden Iiris Ruohon ja Laura Saarenmaan mukaan naistenlehti-käsite on 

suomalaisittain ongelmallinen, koska se ei kerro tarpeeksi suomalaisten naistenlehtien sisällöstä 

tai yhteiskunnallisuudesta (Ruoho & Saarenmaa 2011, 11). Vaikka naistenlehtien ydinaineksen 

katsotaan usein muodostuvan muista kuin yhteiskunnallisista aiheista, ovat suomalaiset 

naistenlehdet ulkomaisiin vastineisiinsa verrattuna suhteellisen yhteiskunnallisia ja 

yleisaikakauslehtimäisiä (Ruoho & Saarenmaa 2011, 11; Turunen 2014, 52). Suomalaisissa 

naistenlehdissä onkin piirteitä sekä ulkomaalaisista vastineistaan että aiemmista suomalaisille 
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naisille suunnatuista lehdistä (Turunen 2014, 53). Sekä yleisaikakauslehtiä että naisyhdistysten 

lehtiä voidaan pitää naislehtien edeltäjinä (Aikasalo 2010, 15). Tämä selittää osin sitä, miksi 

suomalaiset naistenlehdet sisältävät paljon muutakin kuin artikkeleita muun muassa trendeistä, 

muodista, ruuasta, kotitaloudesta ja käsitöistä.  

 

Naistenlehti-käsitteestä tekee ongelmallisen myös se, että suomalaisten naistenlehtien välillä 

on suurta vaihtelua. Ruohon ja Saarenmaan mukaan naistenlehdet ovat sekä sisäisesti että 

keskenään ristiriitaisia. Lisäksi naistenlehtien saama negatiivinen leima on johtanut siihen, ettei 

lehtien rooliin yhteiskunnallisen keskustelun areenana ole juuri kiinnitetty huomiota. (Ruoho 

& Saarenmaa 2011, 11; Turunen 2014, 53.) Ruohon ja Saarenmaan tutkimuksen lähtökohtana 

onkin ajatus siitä, että naistenlehdet kiinnittyvät aikansa yhteiskunnallisiin keskusteluihin (emt. 

11). 

 

Tutkija Arja Turusen mukaan suomalaisia naistenlehtiä on usein jäsennetty edellä esitetyn 

järjestölehti–kuluttajalehti-jaottelun mukaan (Turunen 2014, 39). Jakoa voidaan perustella sekä 

lehtien aiheilla että taloudella. Järjestölehtien talous perustuu tilaajamaksujen lisäksi ennen 

kaikkea järjestön tukeen, kun taas kuluttajalehtien talous perustuu tilaajamaksujen lisäksi 

ilmoituksista saataviin tuloihin (emt. 46). Järjestölehdet voidaan jakaa kahteen alakategoriaan, 

joita ovat naisasiajärjestöjen lehdet ja puolueiden naistenlehdet. Kuluttajalehdet taas voidaan 

jakaa naisten yleisaikakauslehtiin ja naisten erikoisaikakauslehtiin (emt. 45). Sekä Kotiliesi että 

Eeva kuuluvat tämän luokittelun mukaan naisten yleisaikakauslehtiin, koska niiden tulot 

perustuvat tilaajamaksuihin ja ilmoituksiin ja koska ne eivät ole erikoistuneet mihinkään 

spesifiin aiheeseen kuten käsitöihin.  

 

Turusen mukaan jaottelu järjestö- ja kuluttajalehtiin ei ole mutkaton, sillä useimmissa 

naistenlehdissä on sekä järjestö- että kuluttajalehtien piirteitä. Esimerkiksi Kotiliesi oli 

kytköksissä suomalaiseen naisasialiikkeeseen jatkaessaan liikkeen valistuksellista työtä. 

Tämän takia Turunen ei näe naistenlehtien tiukkaa jakoa relevanttina. (Emt. 38.) Myöskään 

minä en nojaa tutkielmassani naistenlehtien tiukkaan jaotteluun. Sen sijaan tunnistan, että 

tutkimani lehdet sisältävät sekä yhteiskunnallisia että ei-yhteiskunnallisia aiheita. Samoin niissä 

on sekä järjestö- että kuluttajalehtien piirteitä. 
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2.4.2 Naistenlehdet sukupuolisopimuksen neuvottelukenttänä ja ajan hengen kuvaajina 
 

Naistenlehtien ja feminististen lehtien eroja tutkineen Maija Töyryn mukaan naistenlehdet 

toimivat sukupuolisopimuksen neuvottelukenttänä. Tämä tarkoittaa sitä, että naistenlehdet 

järjestävät aina naisten ja miesten välistä suhdetta. Laajaan levikkiin pyrkivä naistenlehti ei 

neuvottele sukupuolisopimuksen purkamisesta vaan pikemminkin vahvistaa sitä. Tämä johtuu 

siitä, että myös suurin osa potentiaalisista lukijoista keskittyy vallalla olevan 

sukupuolisopimuksen vahvistamiseen. (Töyry 2006, 78.) 

 

Töyryn mukaan konseptiltaan kestävä naistenlehti tunnistaa naisten elämän ristiriitoja ja 

käsittelee niitä, mutta keskittyy kuitenkin pikemminkin ristiriitojen vahvistamiseen kuin 

purkamiseen. Vaikka tällaiset lehdet jättävät ovensa raolleen ”sukupuolisopimuksen 

varovaiselle haastamiselle ja uudelleen neuvottelulle”, ne eivät yleensä ryhdy 

sukupuolisopimuksen haastamiseen omasta aloitteesta. Aloite ei siis tule toimituksen sisältä, 

vaan esimerkiksi toimituksen ulkopuolisesta poliittisesta keskustelusta. (Töyry 2006, 80.)   

 

Töyry jakaa naistenlehtien artikkelit kolmeen tekstin lajityyppiin sen mukaan, miten tekstit 

toimivat sukupuolisopimuksen neuvottelukenttänä. Nämä lajityypit ovat vaatimustekstit, 

neuvottelevat tekstit ja uutiset. Vaatimusteksteissä lehdet esittävät vaatimuksia tai ohjeita 

lukijoilleen tai toisinaan lukijoiden ulkopuolisille tahoille. Tällöin sukupuolisopimuksen 

ehdoista ei neuvotella, vaan ne pikemminkin sanellaan. Kun toimittaja kirjoittaa vaatimuksia 

tai ohjeita lukijoille, hän olettaa lukijoiden ja toimituksen jakavan yhteisen arvomaailman. 

Tällöin lukijaa voidaan ohjata sellaisiin valintoihin, jotka ovat lukijan iälle ja asemalle sopivia. 

(Emt. 78–79.) Esimerkki tällaisesta vaatimustekstistä on Kotilieden numerossa 2/1940(1) 

julkaistu Sankaruus velvoittaa -niminen juttu. Jutussa suomalaisia naisia kehotetaan muun 

muassa seuraavasti:  

 

Sinä, äiti tai puoliso, joka tätä luet, ja jonka sydän on levoton rakkaasi puolesta, 

tai joka ehkäpä itket kaatunutta sankariasi, muista, että sankaruus velvoittaa. Jos 

miehesi tai poikasi juuri nyt voisi sinulle puhua, hän varmasti sanoisi: ’Älä sure 

äläkä murehdi! Ole onnellinen, sillä täytät pyhintä velvollisuuttasi’. 
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Juttu nojaa oletukseen, että lehden toimitus ja lukijat ovat yhtä mieltä siitä, että naisilla on sota-

aikana tiettyjä sukupuolen asettamia velvollisuuksia. Yksi näistä velvollisuuksista kohdistuu 

eritoten äiteihin: heidän on uhrattava poikansa kansakunnan puolesta. 

 

Neuvottelevilla teksteillä Töyry viittaa naistenlehtien artikkeleihin, joissa neuvotellaan siitä 

sukupuolisopimuksen tilasta, joka on lehden julkaisuajankohtana vallalla. Tällaisissa jutuissa 

lukijaa ei suoraan neuvota tekemään mitään, vaan johtopäätösten tekeminen jätetään lukijan 

oman ajattelun varaan. Lukijaa saatetaan kuitenkin johdatella tuomalla esimerkiksi 

asiantuntijoiden tai haastateltavien valintoja esille. (Töyry 2006, 79.) Esimerkki tällaisesta 

neuvottelevasta tekstistä on Eevan numerossa 1/1943 julkaistu Onko sulhasesi ulkomaalainen? 

-niminen juttu. Jutussa tuodaan esille sellaisten suomalaisnaisten valintoja, jotka ovat 

päättäneet mennä naimisiin ulkomaalaisten miesten kanssa. Juttu ei kehota lukijoita olemaan 

menemättä naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa, mutta luo naimisiinmenosta jokseenkin 

ristiriitaisen kuvan.  

 

Töyry kirjoittaa (2006, 79) tekstien kolmannesta lajityypistä, uutisesta, seuraavasti: ”uutisen 

näennäisen neutraali ja toteava tekstimuoto on vähiten lukijaa haastava ja lukijan omaa elämää 

koskeviin toimenpiteisiin velvoittava”. Esimerkki tästä tekstin lajityypistä on Kotilieden 

numerossa 7/1941(1) julkaistu juttu Pikku kansalaisen tervetuliaiset. Jutussa kerrotaan uuden 

äitiysavustuslain tulemisesta voimaan.  

 

Naistenlehtien muotia tutkineen Päivi Aikasalon mukaan joukkoviestimistä erityisesti 

aikakauslehdet heijastavat aikansa ihanteita ja asenteita. Hän kirjoittaa: ”aikakauslehtiä on 

pidetty medioista parhaimpana tutkimuskohteena, jos pyritään tavoittamaan ajan henkeä, ja 

juuri aikakauslehtiä on pidetty niiden arvojen kuvaajina, jotka ovat yhteiskunnassa 

vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä”. (Aikasalo 2000, 21.) 

 

Osa tutkijoista kritisoi tätä näkemystä. Heidän mielestään aikakauslehdet edustavat 

yhteiskunnassa vakiintuneen arvomaailman sijaan pidemminkin lehden tekijöiden eli 

toimittajien arvomaailmaa. Toiset tutkijat taas ovat huomauttaneet, että sellaiset lehdet, jotka 

käyttävät omien materiaaliensa lisäksi myös kansainvälisiä materiaaleja, heijastavat 

kansallisten ihanteiden sijaan muiden kulttuurien ja yhteiskuntien ihanteita. Aikasalo vastaa 

tähän kritiikkiin huomauttamalla, että lehdet ovat kaupallisia ja lukijoistaan riippuvaisia. Näin 

ollen lehtien on myötäiltävä lukijoidensa mielipiteitä. (Aikasalo 2000, 21–22.) Jos lehti ei 
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lainkaan vastaa lukijoiden arvomaailmaa, lukijat eivät osta lehteä ja lehti mitä luultavimmin 

lakkautetaan. Naistenlehtiä voidaankin pitää perusluonteeltaan konservatiivisina, sillä ne 

vahvistavat vallalla olevia asenteita (Aitosalo 2000, 22).  

 

Myös Töyryn mukaan naistenlehdet tarvitsevat hengissä pysyäkseen ”kestävät ja jatkuvat 

lukijasuhteet” (Töyry 2006, 78). Kaupallisten naistenlehtien toimittajat kirjoittavat sellaisista 

aiheista, jotka kiinnostavat lukijoita ja hyödyttävät ilmoittajia. Muiden kaupallisten medioiden 

tavoin myös naistenlehtien toimitusten oli otettava lehden oletettu mallilukija huomioon, kun 

toimitus suunnitteli tulevan lehden sisältöjä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien 

lehden lukijoiden tuli olla samanlaisia. Kotiliesi on tästä hyvä esimerkki. Vaikka Aikasalon 

mukaan eräänlainen maalaisleima tarttui Kotilieteen nopeasti lehden perustamisen jälkeen, 

kuului lehden lukijoihin silti eri ikä- ja sosiaaliryhmien naisia. Kotiliesi pyrkikin olemaan 

kaikkien yhteiskuntaluokkien lehti. (Aikasalo 2000, 21–22.) 

 

2.4.3 Naistenlehtitutkimuksen haasteita  
 

Vaikka aikakauslehdet tarjoavat otollisen mahdollisuuden tarkastella lehden 

julkaisuajankohdan yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä, liittyy aikakauslehtien käyttöön 

tutkimusaineistona myös haasteita. Suomessa ei ole tehty kattavaa tutkimusta aikakauslehtien 

historiasta. Historian heikon tuntemisen vuoksi tutkija saattaa perustaa tutkimuksensa 

puutteelliseen tai harhaanjohtavaan tietoon. Lisäksi naistenlehtitutkimus keskittyy pitkälti 

tiettyihin aiheisiin ja tiettyihin lehtiin. (Turunen 2014, 39.) 

 

Suomalaisia naistenlehtiä tarkastelleet tutkijat ovat käsitelleet tyypillisesti sukupuolta, vaikka 

lehdet sopisivat myös muiden aiheiden tarkasteluun. Tutkimus on myös pitkälti keskittynyt 

Kotilieden kaltaisiin lehti-instituutioihin. Sitä, että Kotiliesi valitaan usein tutkimuskohteeksi, 

selittää kaksi tekijää: Ensinnäkin Kotiliesi on pitkäaikaisin suomalainen naistenlehti. 

Toisekseen muita vaihtoehtoja ei tunneta hyvin. (Emt. 38–39.) 

 

Omassa tutkielmassani käytän tutkimusaineistonani Kotilieden artikkeleita juuri edellä 

esitetystä syystä: Kotiliesi on pitkäaikainen ja suurilevikkinen naistenlehti, joten sen 

tarkasteleminen tarjoaa otollisen mahdollisuuden sota-ajan yhteiskunnan ymmärtämiseksi. En 

ole kuitenkaan halunnut rajata tutkimusaineistoani käsittämään ainoastaan Kotilieden 

artikkeleita. Tällöin koko tutkimusaineistoni olisi riippuvainen vain yhden toimituksen 
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journalistisesta päätöksenteosta, mikä tuntuu hyvin rajoittavalta. Halusin sisällyttää Eevan 

artikkeleita tutkimukseeni, koska Kotilieden ja Eevan naiskuvat eroavat toisistaan 

huomattavasti. Tarkastelemalla näiden kahden tyyliltään erilaisen lehden artikkeleja, minun on 

mahdollista saada laajempi kuva siitä, miten sota-ajan naistenlehdissä kehystettiin naiseutta.  

 

Lehtien valintaan vaikutti myös se, että sekä Kotiliedestä että Eevasta oli löydettävissä aiempia 

tutkimuksia. Niinpä lehtien historiaan perehtyminen oli helpompaa kuin tuntemattomampien 

lehtien historiaan perehtyminen. Näin olen pyrkinyt välttämään sen, että tutkimukseni 

perustuisi puutteelliseen tai harhaanjohtavaan tietoon.   

 

Feministisen tutkimuksen näkökulmasta naistenlehtiä on pidetty ongelmallisena 

lähdeaineistona niiden kaupallisuuden vuoksi. Naistenlehtien tehtävänä on pidetty 

kulutustuotteiden markkinoimista naisille. Näin tehdessään lehdet ovat vahvistaneet 

epärealistista naiskuvaa. (Turunen 2014, 49.) Osa feministisistä tutkijoista onkin kritisoinut 

sitä, että kaupalliset naistenlehdet vahvistavat sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Toiset tutkijat 

sen sijaan ovat tarkastelleet naistenlehtiä esimerkiksi julkisena tilana, jossa naiset pääsevät 

ääneen (Turunen 2014, 40; ks. Ruoho & Saarenmaa, 2011). Tällöinkin tutkijat ovat kuitenkin 

usein tuoneet esille, etteivät naistenlehdet vaadi yhteiskuntaa muuttumaan (Turunen 2014, 40).  

 

Lähestyi naistenlehtiä kummasta näkökulmasta tahansa ei sitä ole kiistäminen, etteivätkö 

naistenlehdet kertoisi jotakin aikansa yhteiskunnasta. Omassa tutkielmassani en pyri 

selvittämään, millaisia sota-ajan äidit todellisuudessa olivat. Sen sijaan keskityn lehdissä 

esitettyihin äitiyskäsityksiin ja näiden äitiyskäsitysten emansipatorisuuteen. Tämän takia en näe 

naistenlehtiä ongelmallisena tutkimusaineistona oman tutkielmani kannalta. Aikasalon 

ajatukseen nojaten lähestyn naistenlehtiä ennen kaikkea yhteiskunnassa vakiintuneiden ja 

hyväksyttyjen arvojen ja ihanteiden tuottajina ja kuvaajina.  

 

Yhteiskunta- ja historiantutkimuksessa aikakauslehtiin lähdeaineistona on suhtauduttu kahdella 

tavalla. Osan tutkijoista mielestä naistenlehdet eivät ole riittävän objektiivisia eivätkä 

luotettavia lähteitä (Aikasalo 2000, 23; Turunen 2014, 40). Näiden faktatietoa etsivien 

tutkijoiden mukaan lähteiden tulisi kertoa, miten asiat oikeasti olivat. Naistenlehdet eivät tätä 

heidän mukaansa tee. Toiset tutkijat sen sijaan näkevät naistenlehdet luotettavina lähteinä, 

koska niiden avulla voidaan tarkastella julkaisuajan ilmiöitä (Turunen 2014, 40).   
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Omassa tutkielmassani nojaan siihen historiantutkimuksen näkökulmaan, joka korostaa ajatusta 

pätevästä tiedosta paikkansapitävän tiedon sijaan. Tällöin lähteitä ei nähdä luotettavina tai 

epäluotettavina vaan eri tavoin informatiivisina. Tämä kehittynyt lähdekritiikki ei perinteisen 

lähdekritiikin tavoin syrji mitään lähdetyyppiä. Kehittyneen lähdekritiikin mukaan jokaisella 

lähteellä nähdään olevan jokin tehtävä, joka määrää lähteen sisällön. Lähteet nähdään 

todisteina. Tutkijan on kuitenkin tyydyttävä siihen, ettei hänen ole mahdollista päästä 

absoluuttiseen totuuteen. Tutkijan tehtäväksi jää selvittää, onko lähde pätevä vastaamaan juuri 

siihen kysymykseen, johon tutkija kaipaa vastausta. (Kalela 2000, 92–93.) Kuten edellä olen 

tuonut esille, aiempi tutkimus on osoittanut aikakauslehtien heijastavan aikansa arvoja ja 

ihanteita. Näin ollen valitsemani lähdeaineisto vastaa tässä tutkielmassa esittämiini 

tutkimuskysymyksiin. 

 

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 

3.1 Feministinen historiantutkimus ja feministinen lukutapa 

 

Paikannan tutkimukseni feministisen historiantutkimuksen kentälle. Historiantutkimuksen 

nykykäsitysten mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tutkia ja tulkita historiaa. Sen sijaan 

historiaa voidaan tarkastella useista eri näkökulmista (Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 11). 

Tässä tutkielmassa tarkastelen tutkimuskohdettani sukupuolihistorian valossa. Viittaan 

sukupuolihistorialla laveasti sellaiseen historiantutkimukseen, jossa käsitellään sukupuolten 

merkityksiä ja suhteita.  

 

Kavatushistoriaa tarkastelleiden Marjo Niemisen ja Minna Vuorio-Lehden mukaan 

historiantutkijat ovat olleet kiinnostuneita erityisesti siitä, miten käsitykset sukupuolesta, 

sukupuolirooleista ja sukupuolijärjestelmästä ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tällöin 

sukupuolijärjestelmällä on viitattu siihen, miten sukupuoli toisaalta järjestyy yhteiskunnassa ja 

toisaalta järjestää yhteiskuntaa. (Nieminen & Vuorio-Lehti 2003 16–17.) Vaikka 

sukupuolentutkimus on nykyään vakiintunut tieteenala, on sukupuolentutkimuksen ja historian 

välinen suhde sukupuolihistoriaan perehtyneen Anu Lahtisen mukaan edelleen yllättävän 

etäinen. Hän kirjoittaa: ”historian kentällä tutkitaan sukupuolen merkitystä menneisyydessä, 

mutta sukupuolentutkimuksen kiinnostus historialliseen perspektiiviin näyttää laimenneen”. 

(Lahtinen 2018, 183.) Omalla tutkielmallani haluankin puuttua tähän epäkohtana pitämääni 

asiaan. 
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Feministisen tutkimuksen perinteeseen kuuluu tutkijan ja tutkittavan valta-asetelman 

huomioiminen ja tieteen objektiivisuuden kritiikki (Järviö 2018, 58). Kolonialismia tutkineen 

Chandra Talpade Mohantyn mukaan mikään tutkimus ei ikinä ole täysin objektiivista tai 

epäpoliittista (Mohanty 1984, 231–232). Näin ollen historiantutkijan tarkoitus ei olekaan pyrkiä 

historian todellisuuden tavoittamiseen vaan historian tulkintojen kestävyyden arvioimiseen 

(Kalela 2002, 49). Koska lähestyn tutkimuskohdettani feministisen tutkimuksen näkökulmasta, 

korostuu tutkimuksessani sekä tiedon että tietäjän paikantuneisuus.  

 

Omalla kohdallani tutkijapositioni on vaikuttanut siihen, miksi olen valinnut kyseisen aiheen 

tarkasteluni kohteeksi ja mistä näkökulmasta käsin lähestyn sitä. Tutkimuskohde on minulle 

monella tapaa henkilökohtainen, sillä tarkastelen sitä 1990-luvun puolivälin suomalaiseen 

yhteiskuntaan syntyneen valkoisen ja korkeakoulutetun naisen silmin. Talvi- ja jatkosotaa on 

pidetty yhtinä Suomen historian merkittävimmistä tapahtumista (Torsti 2012, 99). Jukka 

Rantalan ja Sirkka Ahosen mukaan sodat on koettu tärkeiksi useista eri syistä. Ne ovat muun 

muassa rakentaneet suomalaista identiteettiä ja kasvattaneet kansallista itsetuntoa (Rantala & 

Ahonen 2015, 24–25). Sotien merkitys on helposti huomattavissa myös omassa elämässäni. 

Sodilla on ollut merkittävä rooli esimerkiksi saamassani kouluopetuksessa ja kuulemissani 

isovanhempieni tarinoissa. Tutkimusta tehdessäni olenkin muistuttanut itseäni jatkuvasti tästä 

henkilökohtaisesta positiostani suhteessa tutkimuskohteeseeni. 

 

Feminististä metodologiaa tarkastelleen Marianne Liljeströmin mukaan feministisen 

tutkimuksen lähtökohtana on ajatus tiedosta ”aikaan, paikkaan ja henkilöön sidottuna, 

kontekstuaalisena ja materiaalisena sekä erityiseen episteemiseen feministiyhteisöön kuuluvan 

tutkijan valitsemaan tietoteoreettiseen näkökantaan juurtuneena”. Tämä ei kuitenkaan riitä 

tekemään tutkimuksesta feminististä. Liljeströmin mukaan feministinen tutkimus myös 

kyseenalaistaa valtaa, tuottaa uudenlaisia tapoja järjestää tietoa ja on dialogissa jonkin 

feministisen tulkintayhteisön kanssa. (Liljeström 2004, 11.) 

 

Tutkimusaineistoni koostuu 1930- ja 1940-luvuilla julkaistuista naistenlehtiartikkeleista, joita 

luen feminististä lukutapaa käyttäen. Feminististä kirjallisuudentutkimusta tarkastelleen Lea 

Rojolan mukaan tekstit tuottavat lukijoilleen historiallisia ja sukupuolitettuja lukupaikkoja, 

joista osa näyttää luonnollisemmilta kuin toiset. Tekstit voivat tarjota lukijoilleen 

samanaikaisesti myös useampia lukupaikkoja. (Rojola 2004, 40–41.) Esimerkiksi 
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seksuaalisuutta käsittelevä novelli saattaa tarjota lukijalleen samanaikaisesti sekä hetero- että 

lesbolukijaa konstruoivaa paikkaa. Samalla tekstit ikään kuin ”valitsevat” lukijansa esimerkiksi 

sukupuolen, yhteiskuntaluokan, etnisyyden tai iän perusteella.  

 

Feministisessä lukutavassa tekstejä luetaan sellaisista näkökulmista, jotka purkavat 

sukupuolittuneita valtarakenteita ja mahdollistavat uudenlaiset tavat lukea (Rojola 2004, 40–

41). Kristiina Berg kutsuu väitöskirjassaan feministiseksi lukutavaksi sellaista kriittistä ja 

emansipatorista lukutapaa, joka etsii ja vastustaa kulttuurisia itsestäänselvyyksiä (Berg 2008, 

54). Vaikka teksti yrittää paikantaa lukijansa, tutkijan on paikannettava itsensä uudelleen 

suhteessa tekstiin (Rojola 2004, 40–41).  

 

1930- ja 1940-lukujen Kotilieden ja Eevan artikkelit tarjoavat pääsääntöisesti 

heteronormatiivisuuteen, valkoisuuteen ja binääriseen sukupuolikäsitykseen nojaavaa 

lukijapaikkaa. Sen sijaan että lukisin artikkeleita tästä lukijapaikasta käsin, nojaan artikkeleita 

lukiessani ajatukseen sukupuolen moninaisuudesta ja intersektionaalisuudesta. Tästä 

huolimatta joudun tarkastelemaan aineistoa sen käsitteiden ehdoilla, mikä näkyy esimerkiksi 

naiseuden ja mieheyden rinnastamisena käsitepariksi. 

 

3.2 Sukupuoli ja intersektionaalisuus 

 

Ymmärrän sukupuolen feministiteoreetikko Judith Butlerin ajatukseen nojaten 

performatiivisesti. Tällöin sukupuolta tuotetaan toistamalla tiettyjä tekoja, eleitä ja esityksiä. 

Butlerin mukaan sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä. Butler tarkasteleekin sukupuolta 

genealogian näkökulmasta. Näin ollen hän ei etsi sukupuolelle luonnollista alkuperäistä tilaa, 

vaan tutkii sitä, miten sukupuoli rakentuu yhteiskunnassa. (Butler 1990.) 

 

Intersektionaalisuus on rodullistamista tutkineen Kimberlé Crenshawin määrittämä käsite, joka 

viittaa yksilön kokemusten monikerroksisuuteen ja moniperustaisuuteen (esim. Crenshaw 

1989; 1991). Intersektionaalisuus ottaa huomioon valta-asetelmia ylläpitävät sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti tuotetut kategoriat, kuten sukupuolen, ”rodun”7, luokan ja seksuaalisuuden. Se ei 

 
7Käytän rotu-sanan yhteydessä lainausmerkkejä osoittamaan sanan ongelmallisuutta. Näin pyrin feminististä 
kirjallisuussteoriaa tutkineen Elina Valovirran tavoin pääsemään eroon termin biologistisesta historiasta 
korostaen termin merkitystä sosiaalisena ja kulttuurisena konstruktiona. (ks. Valovirta 2010, 92–93.) 
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tarkastele vain yhtä kulttuurista hegemoniaa vaan monien hegemonioiden yhtäaikaista 

toimintaa. (Esim. Ilmonen 2011, 1–4; Nash 2008, 194.) Käsitteen avulla onkin mahdollista 

tarkastella sitä, miten ja millaisiin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin järjestyksiin ihmisiä 

asetetaan yhteiskunnassa (Karkulehto ym. 2012, 16).   

 

Intersektionaalisuutta on kritisoitu muun muassa siitä, ettei sillä ole yhtenäistä ja selkeää 

metodologista käyttötapaa (esim. Nash 2008, 195). Intersektionaalisuudesta on tullut käsite, 

johon sukupuolta tai seksuaalisuutta kriittisesti tarkastelevien tutkijoiden on otettava kantaa 

(Ilmonen 2011, 1–4). Tässä tutkielmassani käytän intersektionaalisuutta queer-

kirjallisuustutkimukseen perehtyneen Kaisa Ilmosen tavoin tutkimustani ohjaavana 

tutkimuskäsitteenä ja -näkökulmana. Esimerkiksi sota-aikana vallinneisiin käsityksiin 

äitiydestä eivät vaikuttaneet ainoastaan käsitykset sukupuolesta, vaan myös käsitykset muun 

muassa ”rodusta”, yhteiskuntaluokasta, iästä ja seksuaalisuudesta. Ilmosen mukaan 

intersektionaalisuus toimii työvälineenä, jonka avulla tutkija voi etsiä vastauksia 

emansipatorisiin tutkimuskysymyksiin (Ilmonen 2011, 5). Sen lisäksi että käytän 

intersektionaalisuutta tutkimuskäsitteenä ja -näkökulmana, käytän sitä myös työvälineen 

tarkastellessani sota-aikana vallinneita hegemonioita ja sota-ajan emansipatorisuutta. 

 

3.3 Representaatio 

 

Tarkastelen Kotilieden ja Eevan artikkeleita representaatioina. Representaatiolla tarkoitetaan 

merkitysten tuottamista mielessämme olevien käsitteiden avulla. Representaation tehtävä on 

sekä tehdä jokin läsnäolevaksi silmälle ja mielelle että edustaa jotakin, joka ei ole läsnä. 

(Seppänen 2005, 82.) 

 

Representaatioiden voidaan ajatella olevan toiminnallisia kolmella eri tavalla. Ensinnäkin joku 

tuottaa representaatiot. (Emt. 84.) Esimerkiksi Kotilieden ja Eevan artikkelit on tuotettu lehtien 

toimituksissa. Toisekseen representaatioita käytetään ja kulutetaan. Esimerkiksi Kotiliedessä ja 

Eevassa julkaistuja tekstejä luetaan ja kuvia katsotaan. Tämän lisäksi mediasisältöjä myös 

tutkitaan, kuten minäkin tässä tutkimuksessani teen. Kolmanneksi representaatio viittaa 

konkreettisen esityksen lisäksi myös siihen tulkinnalliseen prosessiin, jota ihminen tekee 

erilaisia esityksiä tarkastellessaan. Esimerkiksi Kotiliettä ja Eevaa selaillessaan lukija tulkitsee 

lehtien artikkelit tietyllä tavalla.  
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Saman kulttuurin jäsenillä on tapana tulkita niin kuvalliset, äänelliset kuin verbaalisetkin 

representaatiot ainakin johonkin pisteeseen asti samalla tavalla. Verbaalisissa 

representaatioissa tämä näkyy esimerkiksi siinä, että saman kulttuurin jäsenet liittävät tiettyihin 

sanoihin – esimerkiksi sanaan äiti – tiettyjä merkityksi. Representaatioiden merkitykset eivät 

ole pysyviä, vaan ne muuttuvat ajan myötä. Muutoksen seurauksena uudet merkitykset 

syrjäyttävät vanhat merkitykset. (Emt. 88–89.) Tämä käy ilmi esimerkiksi johdannossa 

esittämästäni äitiyskäsityksen historiallisesta muutoksesta. Sen sijaan että äitiyteen liitetyt 

merkitykset olisivat pysyneet muuttumattomina läpi Suomen historian, ne ovat muuttuneet 

jatkuvasti. 

 

Sosiologi Stuart Hallin (1997, 24–25) mukaan representaatioita voidaan lähestyä 

reflektiivisesti, intentionaalisesti tai konstruktionistisesti. Nojaan tutkielmassani 

konstruktionistiseen tapaan ymmärtää representaatioita. Tällöin representaatio nähdään osana 

todellisuutta. Sen sijaan että tutkija vertaisi representaatioita todellisuuteen, hän tarkastelee, 

millaisia todellisuuksia representaatiot tuottavat ja mitä keinoja käyttäen. Näin ollen en 

ymmärrä naistenlehtiartikkelien tapoja kuvata äitiyttä vain todellisuuden heijastumina vaan 

myös todellisuuden tuottajina.  

 

3.4 Emansipaatio ja kansalaisuus 

 

Nojaan tutkielmassani naisten vapautumista tarkastelleen Anu Koivusen tapaan määritellä 

emansipaatio. Koivunen tekee eron sorron ja emansipaation analyysien välille. Hänen 

mukaansa ensimmäinen tarkastelee sukupuolten epäsymmetristä suhdetta valtaan ja 

jälkimmäinen tämän epäsymmetrian rikkomista. Tällöin emansipaatio viittaa sortavista 

rakenteista vapautumiseen. (Koivunen 1996, 77–78; 104.) Koivunen kirjoittaa: 

”Emansipaatiossa on siis kyse sekä yksilö- että ryhmätasolla tapahtuvasta subjektivaatiosta – 

yksilöiden ja ryhmien uudenlaisesta paikantumisesta sosiaaliseen todellisuuteen sekä heidän 

uudenlaisesta asenteestaan ja suhtautumisestaan tuohon todellisuuteen”.  

 

Koivunen esittelee artikkelissaan neljä feministisen teorian perinnettä, jotka lähestyvät 

emansipaatiota eri näkökulmista. Nämä neljä perinnettä ovat marxilainen vallankumousteoria, 
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reformistinen tasa-arvo-oppi, naiskeskeinen feministinen politiikka ja identiteettipolitiikka. 

Oman tutkielmani kannalta erityisesti kolme jälkimmäistä nousevat keskeiseen asemaan.  

 

Ensimmäinen kolmesta perinteestä – liberalistiseen yhteiskuntafilosofian traditioon nojaava 

reformistinen tasa-arvo-oppi – perustuu ajatukseen yhtäläisistä ja tasa-arvoisista 

kansalaisoikeuksista. Koivusen mukaan liberalistisesta ajattelusta puhuttaessa voidaan tehdä 

jako klassisen liberaalifeminismin ja sosiaalisen liberaalifeminismin välille. Klassisen 

liberaalifeminismin tavoite on, että kaikille yksilöille annetaan samat mahdollisuudet heidän 

keskinäisistä eroistaan huolimatta. Tällöin valtiolta vaaditaan sellaisten lakien ja säädösten 

poistamista, jotka asettavat sukupuolet epätasa-arvoiseen asemaan. Sosiaalisen 

liberaalifeminismin mukaan tämä ei kuitenkaan riitä. Samojen mahdollisuuksien lisäksi eri 

sukupuolilla on oltava myös samat ehdot. Tällöin valtiolta vaaditaan sellaisia lakien ja 

säädösten säätämistä, jotka huomioivat naisten erityisyyden ja edistävät näin tasa-arvoa. 

(Koivunen 1996, 78–79.) 

 

Toinen perinne – naiskeskeinen feministinen politiikka – perustuu sortavien rakenteiden 

murtamiseen ja uuden emansipatorisen naisidentiteetin muodostamiseen. Koivunen kirjoittaa: 

”Tässä [emansipaatio]strategiassa visioidaan ja korostetaan ensisijaisesti naisten välisiä 

samuuksia ja/tai naisten yhteneviä intressejä. Naisten keskinäiset erot ja konfliktit jäävät 

vähemmälle huomiolle, koska keskeisenä pidetään uuden naisidentiteetin visioimista 

sukupuolihierarkian ulkopuolella”. (Emt. 92.) Koivusen mukaan naiskeskeiselle feministiselle 

politiikalle8 on tunnusomaista etsiä ”pakoreittejä” sellaisesta sukupuolijärjestelmästä, joka 

nojaa ydinperhekeskeisyyteen ja näin ollen palauttaa naiset uusintamiskykyynsä.  

 

Kolmas perinne – identiteettipolitiikka – haastaa naiskeskeisen feministisen politiikan 

naiskeskeisyyden. Naisten samuuksien sijaan identiteettipolitiikka keskittyy naisten eroihin. 

Koivunen kirjoittaa: ”identiteettipolitiikan käsite viittaa poliittisen toiminnan perustamiseen 

tietoisuudelle omasta identiteetistä ’jonakin’ ja ’jostakin’ eroavana”. Tällöin naiseuden 

kategoriaa puretaan kiinnittämällä huomioita sen sisäisiin eroihin. (Emt. 95–97.) 

 

Sekä äitiyttä että emansipaatiota tarkasteltaessa kansalaisuuden käsite nousee keskeiseen 

asemaan. Sukupuolen ja kansakunnan suhdetta tarkastelleen Nira Yuval-Davisin mukaan 

 
8Naiskeskeisen feministisen politiikan taustalla vaikuttavat naistietoisuuden ja feministisen tietoisuuden 
käsitteet: ks. lisää Saarinen 1987, 152 ja Koivunen 1996, 90–92. 
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kansalaisuuden (citizenship) määritelmät vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen. Yuval-Davis 

pitää kansalaisuutta vaikeasti määriteltävänä ja monikerroksisena käsitteenä, jota voidaan 

lähestyä useista eri näkökulmista. (Yuval-Davis 1997, 68–69.)  

 

Liberaalin tradition mukaan kansalaisuudella viitataan joukkoon normatiivisia odotuksia, jotka 

määrittävät kansallisvaltion ja sen jäsenen keskinäistä suhdetta. Tällöin kansalaisuus määrittyy 

yksilön velvollisuuksien ja oikeuksien mukaan. (Emt. 68–69.) Kansalainen voi olla velvoitettu 

esimerkiksi maksamaan veroja ja oikeutettu esimerkiksi äänestämään.  

 

Brittiteoreetikko T. H. Marshallin näkemys kansalaisuudesta eroaa liberaalista traditiosta. 

Marshall viittaa kansalaisuudella siihen asemaan, joka on annettu sellaisille henkilöille, joita 

pidetään yhteisön täysinä jäseninä. Nämä henkilöt ovat yhdenvertaisia niiden velvollisuuksien 

ja oikeuksien edessä, jotka kansalaisen status yksilölle takaa. Siinä missä liberaalin tradition 

näkemys perustuu ajatukseen kansalaisesta yksilöllisenä valtion jäsenenä, marshallilainen 

näkemys perustuu ajatukseen kansalaisesta yhteisön jäsenenä. (Emt. 68–69.) 

 

Marshallilaiseen ajatukseen nojaten ymmärrän kansalaisuuden yhteisön jäsenyytenä ja yhteisön 

päätöksentekoon osallistumisena9. Näin ollen viittaan naiskansalaisuudella naisten 

sukupuolittuneisiin mahdollisuuksiin osallistua yhteisönsä – tässä tapauksessa Suomen10 – 

päätöksentekoon. 

 

4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT  

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Edellä olen tuonut esille niitä syitä, miksi olen valinnut tutkimusaineistokseni juuri Kotilieden 

ja Eevan artikkeleita. Seuraavaksi esittelen tutkimusaineistoani vielä tarkemmin. Olen rajannut 

tutkimusaineistoni koskemaan ainoastaan journalistisia sisältöjä. Näin ollen olen jättänyt 

esimerkiksi Kotiliedessä ja Eevassa julkaistut mainokset kokonaan tutkimukseni ulkopuolelle.  

 

 
9Anna Elomäki on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan (2005) naiskansalaisuuden ja äitiyden 
yhteenkietoutumista. Hän viittaa kansalaisuudella poliittisen yhteisön jäsenyyteen ja tämän yhteisön 
päätöksentekoon osallistumiseen. 
10Marshallilaista lähestymistapaa kansalaisuuteen voidaan soveltaa myös muiden yhteisöjen kuin kansakuntien 
tai valtioiden (nation) tarkasteluun (ks. Yuval-Davis 1997, 70). Tässä tutkielmassani viittaan kansalaisuudella 
kuitenkin nimenomaan Suomen valtion kansalaisuuteen. 
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Koska vuosien 1939–1944 aikana Kotiliettä ja Eevaa julkaistiin yhteensä reilusti yli sata 

kappaletta, en ole voinut sisällyttää kaikkia lehtiä tutkimusaineistooni. Tämän vuoksi olen 

rajannut aineistoni kattamaan yhteensä 29 lehteä, joista 19 on Kotiliesi- ja 10 Eeva-lehtiä. Olen 

valinnut lehdet niin, että niiden julkaisuajankohdat kattavat sota-ajan mahdollisimman laajasti. 

Tarkoitukseni on tarkastella lehtiä, jotka on julkaistu sotien alku-, keski- ja loppuvaiheissa. 

Lisäksi tarkastelen talvi- ja jatkosodan välisenä aikana julkaistuja lehtiä. Kaikki aineistooni 

valitsemani lehdet on julkaistu Kansalliskirjaston digitaalisissa aineistoissa11. 

 

Aineistoni koostuu seuraavina kuukausina julkaistuista lehdistä: 

• talvisota: joulukuu 1939 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), helmikuu 1940 (2 Kotiliettä, 1 Eeva) 

• välirauha: huhtikuu 1940 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), lokakuu 1940 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), 

toukokuu 1941 (2 Kotiliettä, 1 Eeva) 

• jatkosota: heinäkuu 1941 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), syyskuu 1942 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), 

tammikuu 1943 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), maaliskuu 1943 (2 Kotiliettä, 1 Eeva), elokuu 

1944 (1 Kotiliettä, 1 Eeva) 

Aineistossani on Kotiliesiä lähes kaksinkertainen määrä Eevoihin verrattuna, koska edellä 

esitettyinä kuukausina Kotiliesi ilmestyi kaksi kertaa kuussa, kun taas Eeva ilmestyi vain kerran 

kuussa. Poikkeuksen tähän tekee elokuu 1944, jolloin Kotiliesi joko ilmestyi vain kerran tai 

sitten toista kyseisenä kuukautena ilmestynyttä Kotiliettä ei ole arkistoitu Kansalliskirjaston 

digiaineistoihin.  

 

Aineistoni rajaus painottuu jatkosotaan, koska jatkosota kesti useamman vuoden, kun taas 

talvisota kesti vain 105 päivää. Historiantutkija Martti Turtola on kuvannut talvisotaa lyhyeksi, 

intensiiviseksi ponnistukseksi, jonka aikana kansakunnan olemassaolo oli joka päivä 

vaakalaudalla. Jatkosota sen sijaan toi ”elämään sodan harmaan arkipäivän kaikkine pienine ja 

suurine vaikeuksineen”. (Turtola 2018, 7.) Sotien lisäksi olen halunnut sisällyttää tutkielmaani 

myös sotien välisen ajan. Perustelen valintaani sillä, että kyseisenä aikana sekä juuri päättyneen 

sodan seuraukset että pelko tulevasta sodasta heijastuivat siihen, mitä ja miten naistenlehdissä 

kirjoitettiin. 

 

 
11Kansalliskirjasto: Digitaaliset aineistot. Osoitteessa: https://digi.kansalliskirjasto.fi [Viitattu: 24.2.2020] 
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Sekä Kotilieden että Eevan numerot ovat noin 30–40 sivua pitkiä, ja ne sisältävät useampia 

artikkeleita per lehti. Tämän vuoksi en ole voinut analysoida kaikkia lehdissä julkaistuja 

artikkeleita. Niinpä olen rajannut tutkimukseni koskemaan vain naiseutta ja äitiyttä käsitteleviä 

artikkeleita. 

 

Toteutin aineiston tarkan rajauksen etsimällä systemaattisella haulla kaikki sellaiset artikkelit, 

joissa esiintyvät sanat ”nainen”, ”naiseus”, ”äiti” tai ”äitiys”. Tästä joukosta rajasin pois vielä 

sellaiset artikkelit, jotka arvioin tutkimukseni kannalta toissijaisiksi. Tällaisia artikkeleita olivat 

esimerkiksi kirja-arvostelut, novellit ja henkilöjutut julkisuuden henkilöistä. Lisäksi rajasin 

tutkimukseni ulkopuolelle Kotiliedessä julkaistut Isoäidin kirjeenvaihto ja Tyttökerho -palstat 

sekä erilaiset ruoanlaittoa, puutarhanhoitoa tai muuta kodinhoitoa koskevat ohjeet. Rajauksen 

seurauksena aineistokseni muodostui 75 artikkelin joukko, joista 29 artikkelia on julkaistu 

Eevassa ja 46 Kotiliedessä.   

 

4.2 Kotiliesi ja Eeva  
 

Kotiliesi (WSOY) perustettiin vuonna 1922 ja Eeva (A-lehdet) vuonna 1934. Kotiliesi pohjautui 

osin vastaavien ulkomaisten naistenlehtien konseptiin ja osin järjestölehtien konseptiin 

(Turunen 2014, 47). Järjestölehtimäisyyttä on selitetty sillä, ettei Kotiliedelle ollut olemassa 

suomalaista kuluttajalehden esikuvaa. Samoin sitä on selitetty sillä, että Kotilieden tekijät olivat 

aikansa naisvaikuttajia, joilla oli taustaa naisliikkeissä ja järjestöissä (Turunen 2014, 47–48; 

Aitosalo 2000, 17). Turusen mukaan lehti edustikin porvarillisen naisliikkeen aatteita (Turunen 

2014, 48).  

 

Kotiliesi oli kotitalousideologiaa edustanut lehti, jonka tavoitteena oli edistää kotitalouden ja 

korkeamman kotikulttuurin kehittämistä (Turunen 2014, 48; Aikasalo 2000, 15). Sille oli 

tyypillistä erilaisten neuvojen ja ohjeiden jakaminen. Eeva sen sijaan edusti toisenlaista 

lehtityyliä. Sen tarkoituksena oli käsitellä aiheita, joita naiset ajattelivat sekä työnsä ääressä että 

yksityisessä seuraelämässään. Eeva käsitteli Kotiliettä enemmän esimerkiksi muotia. (Turunen 

2014, 48–49.) Kotiliedestä poiketen Eevaa eivät toimittaneet naisvaikuttajat vaan 

ammattitoimittajat. Tämän takia lehdellä ei ollut Kotilieden kaltaista järjestölehtitaustaa.  
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Kotiliesi oli pitkälti perhelehti, joka puhutteli naisia emäntinä ja äiteinä (mm. Aitosalo 2000, 

23). Eeva sen sijaan näki lukijansa moderneina itsenäisinä naisina. Turunen (2014, 52) 

kirjoittaa: ”aikakauden kontekstissa tämä on hyvin mielenkiintoinen, ja jopa radikaali 

linjanveto, sillä siten lehti tarjosi vaihtoehdon naisjärjestöjen muotoilemalle 

perheenemännyyteen keskittyvälle naiseudelle”. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 
4.3.1 Kehysanalyysi 
 

Käytän tutkimusmetodinani kehysanalyysia, joka perustuu sosiologi Erving Goffmanin 

kehystämisen (framing) käsitteeseen (Goffman 1986; 2012). Goffmanin mukaan kehystämisen 

lähtökohtana on tapahtumasta tehtävä tilannemääritelmä. Sosiaalisissa tilanteissa ihminen 

pyrkii vastaamaan kysymykseen, ”mitä tässä oikein on meneillään”. Vastaamalla kysymykseen 

ihminen tekee tietynlaisen tulkinnan – kehyksen – sosiaalisesta tilanteesta, jonka avulla hänen 

on mahdollista toimia oikein kulloisessakin tilanteessa. Aina tulkinnan tekeminen ei ole 

helppoa. Esimerkiksi maassa makaava ihminen voidaan tulkita joko humalasta sammuneeksi 

tai sairaskohtauksen saaneeksi erilaisten vihjeiden avulla. (Karvonen 2000, 79–80.) 

 

Varhaiskasvatustyötä tutkineen Anna-Maija Purolan mukaan ”kehysanalyysi teoreettisena ja 

menetelmällisenä viitekehyksenä on moniselitteinen ja ristiriitaisesti tulkittu” (Purola 2002, 

17). Tästä johtuen tutkijan on aina määriteltävä, miten hän lähestyy kehysanalyysia omassa 

tutkimuksessaan. Tutkija voi joko omaksua jonkun aiemman tutkijan tulkinnan tai rakentaa 

oman tulkintansa kehysanalyysista. Tässä tutkielmassani hyödynnän erityisesti kahden tutkijan, 

Robert M. Entmanin ja Todd Gitlinin, tulkintaa kehystämisestä ja kehysanalyysista. Entmanin 

mukaan sekä valinnan (selection) että keskeisyyden (salience) käsitteet liittyvät kehystämiseen 

oleellisesti. Kehystämisessä valitaan havaitusta todellisuudesta tiettyjä näkökulmia ja tehdään 

niistä keskeisiä esimerkiksi uutistekstissä. (Entman 1993, 52–53.) Kehystäjä siis ikään kuin 

rajaa todellisuutta, kun hän nostaa joitakin näkökulmia esiin kehyksissään, mutta jättää toiset 

näkökulmat kehysten ulkopuolelle (Ikäheimo 2016, 226).  

 

Vaikka kehys muistuttaa skeeman ja skriptin käsitteitä, eivät ne tarkoita aivan samaa asiaa 

(Karvonen 2000, 80). Käsitteiden ero piilee siinä, että skeemalla viitataan johonkin yksittäisen 

ihmisen kognitioon liittyvään tulkintaan, kun taas kehyksellä viitataan johonkin sosiaalisesti 

jaettuun tulkintaan. Sekä toimittajat että lukijat tekevät jatkuvasti tulkintoja eri tilanteista. 
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Tällöin syntyy niin sanottuja tulkintakehikkoja. Todd Gitlinin mukaan median tulkintakehikot 

jäsentävät maailmaa sekä toimittajille että lukijoille (Gitlin 1980, 6–7, ks. Karvonen 2000, 80).  

 

Entmanin mukaan kehykset voivat sijaita kommunikaatioprosessin neljässä eri osassa. Nämä 

sijainnit ovat viestijä, teksti, vastaanottaja ja kulttuuri. (Entman 1993, 52–53.) Viestijässä 

kehykset ilmenevät viestijän päättäessä, mitä hän aikoo sanoa. Tällöin viestijä tekee tietoisia ja 

tiedostamattomia kehystyspäätöksiä, joita ohjaavat viestijän ajattelua muokkaavat skeemat ja 

kehykset. Tekstissä kehykset tulevat esiin esimerkiksi tiettyjen avainsanojen, fraasien, 

lähteiden ja stereotyyppisten kuvien läsnä- ja poissaolona (ks. Karvonen 2000, 81–82). 

 

Vastaanottajassa kehykset ilmenevät niissä kehyksissä, jotka ohjaavat vastaanottajan ajattelua 

tämän lukiessa kehyksiä sisältäviä tekstejä. Kehysten avulla tehdyt vastaanottajan 

johtopäätökset saattavat heijastaa tai olla heijastamatta viestijän ja tekstin kehyksiä. Kulttuurin 

Entman ymmärtää yleisesti käytettyjen kehysten varastoksi. Hänen mukaansa kulttuuri voidaan 

nähdä sekä diskursseissa että ihmisten ajattelussa ilmenevänä joukkona tyypillisiä kehyksiä. 

(Entman 1993, 53.) 

 

Entmanin ajatukseen nojaten keskityn tutkielmassani tarkastelemaan vain teksteissä sijaitsevia 

kehyksiä. Näin ollen tarkastelen niitä avainsanojen, lähteiden, fraasien ja kuvien läsnä- ja 

poissaoloa, joita Kotilieden ja Eevan artikkeleissa ilmenee. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että viestijässä, vastaanottajassa ja kulttuurissa sijaitsevat kehykset rajautuisivat täysin 

tutkimukseni ulkopuolelle. Mediasisältöjen vastaanottajana sekä omat skeemani että kulttuurini 

kehykset ohjaavat sitä, miten luen Kotilieden ja Eevan artikkeleita.    

 

Euroopan unionin tulkintakehyksiä tarkastellut Hannu-Pekka Ikäheimo tuo artikkelissaan 

(2016) esille, että kehystutkimus voidaan jakaa aihespesifien (issue-spesific) kehysten 

tutkimukseen ja yleisten (generic) kehysten tutkimukseen. Aihespesifit kehykset liittyvät 

nimensä mukaisesti johonkin tiettyyn aiheeseen tai tapahtumaan. Yleiset kehykset sen sijaan 

ylittävät eri aiheiden rajat. Tämän lisäksi kehystutkimus voidaan jakaa mediakehysten 

tutkimukseen ja vastaanottajien kehysten tutkimukseen. Ikäheimon mukaan mediakehysten 

tutkimus tarkastelee medioiden ja toimittajien tapaa hahmottaa maailmaa, kun taas 

vastaanottajien kehysten tutkimus tarkastelee ihmisten tapoja käsitellä mediasisältöjä. 

(Ikäheimo 2016, 271.) 
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Ikäheimon esittämä jaottelu mediakehysten ja vastaanottajien kehysten tutkimuksista 

muistuttaa hyvin paljon Irakin sodan uutisointia tutkineen Carol B. Schwalben jaottelua. 

Schwalbe on jakanut kehykset mediakehyksiin ja yleisökehyksiin (Schwalbe 2006, 268). 

Mediakehyksillä hän viittaa siihen, miten mediat esittävät uutisia, ja yleisökehyksillä siihen, 

miten yleisö ymmärtää ja reagoi medioiden esittämiin kehyksiin.  

 

Tässä tutkielmassani keskityn tarkastelemaan mediakehyksiä eli sitä, miten mediat esittävät 

aiheita. Ymmärrän mediakehykset Gitlinin tavoin valikoinnin, painottamisen ja poissulkemisen 

malleina. Nämä mallit määrittelevät, ”mitä on olemassa, mitä tapahtuu ja millä on merkitystä” 

(Gitlin 1980, 6–7; ks. Ikäheimo 2016, 270).  

 

4.3.2 Sisällönanalyysi  
 

Käytän sisällönanalyysia kehysanalyysini tukena, sillä sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston 

systemaattisen analysoinnin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Sen avulla tutkittavaa ilmiötä 

voidaan kuvata tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen 

alakategoriaan: aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin. Tässä 

tutkimuksessani erittelen tutkimusaineistoani aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sisältää kolme eri vaihetta: aineiston pelkistämisen, 

aineiston ryhmittelemisen ja teoreettisten käsitteiden luomisen (emt. 108–110). Ensimmäisessä 

vaiheessa aineisto pilkotaan osiin. Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa Kotilieden ja Eevan 

mediasisältöjen pilkkomista. Olen jakanut aineistoni joukoksi artikkeleita, mutta myös joukoksi 

otsikoita, ingressejä, leipätekstejä, kuvia ja kuvatekstejä. Lisäksi olen jakanut artikkelit kahteen 

joukkoon sen perusteella, käsittelevätkö artikkelit naiseutta vai äitiyttä ja kolmeen joukkoon 

sen perusteella, ovatko artikkelit vaatimustekstejä, neuvottelevia tekstejä vai uutisia. 

 

Toisessa vaiheessa aineistosta etsitään sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia, jotka 

ryhmitellään luokiksi. Omassa tutkimuksessani olen etsinyt edellä esittämistäni joukoista 

yhtäläisyyksiä ja eroja, joiden perusteella olen tarkastellut, miten sota-ajan naistenlehdissä 

kuvattiin naiseutta ja äitiyttä. Kolmannessa vaiheessa pelkistämisen ja ryhmittelyn avulla 

löydetyt kategoriat nimetään. Omalla kohdallani tämä tarkoittaa perustyyppien ja kehysten 

nimeämistä. 
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Osa tutkijoista on kritisoinut sisällönanalyysia sen keskeneräisyydestä. Se ei tuota valmiita 

johtopäätöksiä, vaan pikemminkin järjestelee aineiston johtopäätösten tekemistä varten (emt. 

103). Omassa tutkimuksessani tämä ei ole ongelma, sillä en käytä aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia lopullisten tulosten etsimiseen. Sen sijaan käytän menetelmää oman työni 

helpottamiseen: järjesteltyäni aineistoani sisällönanalyysin avulla minun on helpompi sekä 

etsiä aineistostani esiin nousevia perustyyppejä ja kehyksiä että tarkastella sota-ajan 

emansipatorisuutta. 

 

4.4 Tutkimusaineiston jaottelu 
 

Olen jakanut artikkelit Maija Töyryn jaottelun mukaisesti vaatimusteksteihin, neuvotteleviin 

teksteihin ja uutisiin. Alla oleva palkkikaavio (Kuvio 1) osoittaa, että sekä Kotiliedessä että 

Eevassa oli kaikkein vähiten uutisia. Kotiliedessä niitä oli kuusi ja Eevassa kaksi. Uutinen ei 

tässä yhteydessä viittaa sanan perinteiseen merkitykseen uutta tietoa ajankohtaisesta asiasta 

tuottavasta juttutyypistä vaan siihen, miten juttu toimii sukupuolisopimuksen 

neuvottelukenttänä. Näin ollen en ole luokitellut uutisiin ainoastaan edellä mainitsemani 

äitiysavustuslakia käsittelevän uutisen kaltaisia artikkeleita vaan myös sellaiset artikkelit, jotka 

ovat journalistiselta juttutyypiltään esimerkiksi feature-juttuja, mutta määrittyvät 

sukupuolisopimuksen neuvottelukenttänä uutisiksi. Esimerkki tällaisesta jutusta on Kotilieden 

numerossa 12/1939(2) julkaistu Äidin joulukirje -niminen juttu. Siinä kirjoittaja kuvaa omilta 

tunteitaan löytäessään edesmenneen äitinsä hänelle osoittaman kirjeen.  

 

 
Kuvio 1 

 

Ylivoimaisesti yleisin lajityyppi oli neuvottelevat tekstit. 75 artikkelista 38, eli hieman yli 

puolet, oli neuvottelevia tekstejä. Kotilieden ja Eevan välillä on kuitenkin havaittavissa selkeä 
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ero. Kotiliedessä vaatimustekstit olivat yleisimpiä, sillä niitä oli yhteensä 22. Neuvottelevia 

tekstejä sen sijaan oli 17. Kotiliedessä usein toistuva juttutyyppi olivatkin sellaiset artikkelit, 

joissa kirjoittaja kertoi suorasanaisesti lukijoilleen, miten heidän tulee toimia sota-aikana. 

Esimerkiksi Kirje suomalaiselle äidille -artikkelissa (2/1940 (1)) kirjoitetaan:  

 

Ole Sinä niiden poikien arvoinen, jotka olet Suomelle synnyttänyt. – – Siksi, äiti, 

jos sana saapuu, että myös Sinun on täytynyt kantaa raskain uhri, jos saat tietää 

poikasi kaatuneen kunnian tiellä, älä silloin petä heidän muistoaan heikkoudellasi. 

 

Toisessa Kotiliedessä usein toistuvassa juttutyypissä lukijoita ei käsketä suoraan, mutta eri 

sukupuolille kuuluvista vaatimuksista puhutaan itsestäänselvyyksinä. Näin tehdään esimerkiksi 

jatkosodan sytyttyä julkaistussa kuvakollaasissa (7/1941(1)), jonka kuvatekstissä kirjoitetaan:  

 

Suomi kutsui miehensä aseisiin turvaamaan ja omistamaan sitä, mikä 

vuosisatojen työn ja taistelun oikeutuksella on meidän. Suomen nainen asettui 

uskollisena jo tutulle paikalleen, yksin hoitamaan kotia ja kontua, tukemaan 

aseveljiä eri tehtävissä ja pitämään yllä velvollisuuden täyttämisen rohkeaa 

mieltä. 

 

Olen tulkinnut myös tällaiset artikkelit vaatimusteksteiksi.  

 

Toisin kuin Kotiliedessä, Eevassa vaatimustekstejä yleisempiä olivat neuvottelevat tekstit, joita 

oli yhteensä 21. Vaatimustekstejä sen sijaan oli kuusi. Eevassa usein toistuva juttutyyppi 

olivatkin sellaiset artikkelit, joissa esitellään eri rooleissa olevien naisten kokemuksia sodasta. 

Esimerkki tällaisesta juttutyypistä on Eevan (8/1944) artikkeli WAAC-sotilaana Etelämeren 

sotanäyttämöllä. Artikkeli kertoo amerikkalaisen WAAC-sotilaan (Women's Army Auxiliary 

Corps) arjesta. 

 

Edellä esitetyn perusteella Eevan artikkeleiden voidaan ajatella antaneen naisille Kotilieden 

artikkeleita enemmän liikkumavaraa ja mahdollisuuksia omaksua erilaisia rooleja. Tästä 

huolimatta myös Eevan artikkelit johdattelivat naisia hyvin selkeästi tietynlaisiin rooleihin. 

Esimerkiksi WAAC-sotilasta käsittelevässä artikkelissa rikotaan aluksi käsityksiä naisten 

perinteisistä rooleista. Artikkelin kertoja kirjoittaa:  
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Kun olin pieni tyttö, halusin aina päästä linja-auton kuljettajaksi, mutta isäni sanoi 

nauraen, etteivät sellaiset toimet, joissa täytyy käyttää vormupukua, sopineet 

naisille. Nyt minulla on ylläni tummansininen univormu, kun minua tervehditään, 

nostan käteni lakkiin ja olen oikein – upseeri.  

 

Artikkelin lopussa hän kuitenkin toteaa, että sotilaana työskenteleminen on hänelle vain 

väliaikaista. Eniten hän haaveilee naimisiin menemisestä ja äidiksi tulemisesta.  

 

Vaatimustekstien, neuvottelevien tekstien ja uutisten lisäksi olen jakanut artikkelit kahteen 

kategoriaan sen perusteella, käsittelevätkö ne naiseutta vai äitiyttä. Jaottelu ei ole 

selväpiirteinen, sillä käsitteet ovat kietoutuneet toisiinsa. Tästä huolimatta jaottelu antaa 

osviittaa siitä, kuinka paljon kumpaakin aihetta kummassakin lehdessä käsiteltiin. Äitiyttä 

käsitteleviksi artikkeleiksi olen tulkinnut kaikki sellaiset artikkelit, jotka joko tarkastelevat 

äitinä olemista tai puhuttelevat naisia äiteinä. Tällaisissa artikkeleissa saatettiin esimerkiksi 

kuvailla ihanteellisen äidin ominaisuuksia (esimerkiksi Kotiliesi (2/1940(1)) Kirje 

suomalaiselle äidille) tai kertoa, miten äidin tulisi hoitaa lastaan (esimerkiksi Kotiliesi 

(3/1943(1)) Nuorille äideille).  

 

Alla oleva palkkikaavio (Kuvio 2) osoittaa, että molemmat lehdet mukaan luettuna naiseus oli 

äitiyttä yleisempi aihe. Naiseutta käsitteleviä artikkeleita oli yhteensä 40, kun taas äitiyttä 

käsitteleviä artikkeleita oli yhteensä 35. Kotiliedessä äitiys oli kuitenkin huomattavasti 

naiseutta yleisempi aihe. Lehden artikkeleista yli 60 prosenttia käsitteli äitiyttä. Aiheen yleisyys 

näkyi myös otsikkotasolla. Sana äiti esiintyi otsikoissa 11 ja sana nainen viisi kertaa. 

 

 
Kuvio 2 
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Toisin kuin Kotiliedessä, Eevassa naiseus oli äitiyttä yleisempi aihe. Eevan artikkeleista yli 85 

prosenttia käsitteli naiseutta. Myös tämä näkyi otsikkotasolla. Sana äiti esiintyi Eevan 

otsikoissa kaksi ja sana nainen kahdeksan kertaa. 

 

Artikkeleiden jaottelusta naiseutta ja äitiyttä käsitteleviin artikkeleihin eri juurikaan voi tehdä 

johtopäätöksiä käsitteiden limittäisyydestä johtuen. Niinpä käytänkin jaottelua lähinnä 

helpottaakseni omaa työskentelyäni. Tarkastellessani sitä, millaisia tehtäviä ja ominaisuuksia 

äitiyteen liitettiin, keskityn ennen kaikkea tarkastelemaan 35 äitiyttä käsittelevää artikkelia. 

 

5 ANALYYSI JA TULOKSET 

5.1 Äitiyteen liitetyt tehtävät 
5.1.1 Tehtävät yksityisinä ja yhteiskunnallisina äiteinä 
 

Kuten edellä olen tuonut esille, äiteihin kohdistettiin sota-aikana lukuisia erilaisia 

vaatimuksia. Tämä näkyi myös siinä, millaisia tehtäviä äitiyteen liitettiin Kotilieden ja Eevan 

artikkeleissa. Noin kolmanneksessa äitiyttä käsittelevistä artikkeleista äitien tehtäväksi 

mainittiin lasten kasvattaminen tai opettaminen. Esimerkiksi Kotilieden numerossa 3/1943(1) 

kirjoitetaan:  

 

Perheenäidin oma kotona suoritettu työ onkin täysin rinnastettavissa 

yhteiskunnallisiin työsuorituksiin, jos hänellä on useampia lapsia hoidettavanaan 

taloutensa lisäksi. (Kotiliesi 3/1943(1) Perheenäidin talkootyöt) 

 

Saman lehden numerossa 8/1944 kirjoitettiin äideille omistetusta vapaudenrististä12 

seuraavasti: 

 

Olkoon se tulevillekin sukupolville tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta 

kasvattaa tämän kansan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on 

turvaava maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansamme sisäisen 

suuruuden. (Kotiliesi 8/1944 Suomen puhtaan asian puolesta) 

 

 
12Sotamarsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim omisti 1940-luvulla Suomen äideille vapaudenristin kiitoksena 
heidän maalleen tekemästään työstä. 
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Äitien kasvatustehtävät eivät rajoittuneet koskemaan ainoastaan heidän omia lapsiaan, vaan ne 

koskivat myös muita suomalaislapsia. Esimerkiksi Kotilieden numerossa 1/1943(1) puhuttiin 

”yhteisavusta lasten ylläpidossa”. Saman lehden numerossa 4/1940(2) suomalaisia äitejä 

kehotettiin ”avaamaan kotiensa ovet niille lapsille, joilla ei kotia enää ole”. 

 

Vaikka lasten synnyttämistä ei tutkimusaineistossa suoraan mainittu naisille kuuluvaksi 

tehtäväksi, moni artikkeli antoi ymmärtää, että lasten synnyttäminen on enemmän kuin 

suotavaa. Pia Olssonin (2018, 161) mukaan biologisten äitien tehtävä olikin synnyttää Suomelle 

tulevaisuudenuskoa ylläpitäviä sukupolvia. Kärsihän sotaa käyvä Suomi väestömenetyksistä. 

Esimerkiksi Kotilieden numerossa 1/1943(1) kirjoitettiin: ”nyt iloitsee jokainen suomalainen 

jokaisesta uudesta vauvasta kuin omastaan”. Saman lehden numerossa 10/1940(1) suomalaisia 

kehotettiin hankkimaan lisää lapsia. Tämä käy ilmi jo artikkelin otsikosta Enemmän lapsia 

Suomelle.  

 

Vaikka kyseisessä artikkelissa suvunjatkaminen nähtiin yhtenä naisten tärkeimmistä tehtävistä, 

lasten hankkiminen kuvattiin riippuvan loppupeleissä miesten päätöksestä. Artikkelissa 

kirjoitettiin: ”miehen etuoikeuksiin kuuluu useimmiten lapsen elämän sytyttämishetken 

valinta”. Monien muiden artikkelien tavoin kyseinen artikkeli luo hyvin heteronormatiivista 

kuvaa suvunjatkamisesta. Esimerkiksi äiti- ja vaimo-sanojen rinnastaminen melkeinpä 

synonyymeiksi osoittaa, että suomalaismiehen ja suomalaisnaisen välinen avioliitto miellettiin 

lastensaamisen edellytykseksi. 

 

Sari Näreen (2018, 23) mukaan talvi- ja jatkosodan aikainen sukupuolimoraali oli 

kahtiajakautunut: toisaalta ihannoitiin pidättyväisyyttä, mutta toisaalta sodan poikkeusolot 

mahdollistivat normeista poikkeamisen. Pidättyväisyyden ihannointi näkyi esimerkiksi siinä, 

että naisten seksuaalikäyttäytyminen otettiin talvi- ja jatkosodan aikana erityistarkkailuun 

(Kinnunen 2018, 26). Taustalla vaikutti huoli kansanterveydestä. Esimerkiksi leviävät 

sukupuolitaudit huolestuttivat monia pidättyväisyyttä kannattavia suomalaisia. 

 

Naisten kohdalla kyse ei ollut ainoastaan kansanterveydestä. Historiantutkija Tiina Kinnunen 

(2018, 26) kirjoittaa: ”Naisten kohdalla kyse oli paitsi kansanterveyteen liittyvästä 

kysymyksestä aivan erityisesti siitä, että heidän katsottiin sukupuolensa vuoksi, naisina ja 

siihen kytkeytyen äiteinä, symboloivan kotirintaman lujuutta ja kansakunnan siveellistä tilaa 

paitsi tarkasteluhetkellä myös tulevaisuudessa. Moraalisesti ja poliittisesti puhdas Suomi 
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ruumiillistui siveellisesti vahvassa naisessa”. Tästä johtuen suomalaisnaisten suhteita erityisesti 

miehittäjien kanssa katsottiin pahalla. Suomalaisnaisten ja neuvostoliittolaismiesten välisten 

suhteiden nähtiin symboloivan valtion sylin avaamista viholliselle. 

 

Myöskään suomalaisnaisten ja saksalaismiesten suhteita ei katsottu hyvällä, vaikka Suomi ja 

Saksa olivatkin liittolaisia jatkosodassa13. Kanssakäymisen katsottiin häpäisevän sekä naisen 

että maan kunnian. (Kinnunen 2018, 26–27.) Näin ollen naisten pidättyväisyys kuvasti 

laajempaa sukupuolen ja kansakunnan välistä suhdetta. Tämä selittääkin osaltaan sitä, miksi 

suomalaisen heteroparin avioliittoa pidettiin lastensaannin edellytyksenä. Tulkitsen tämän 

vastaavan Susan R. Grayzelin esittämää ajatusta äidillisestä kehosta kansakunnan symbolina. 

 

Vain muutamassa Eevan artikkelissa neuvoteltiin naisen mahdollisuudesta avioitua ja perustaa 

perhe ulkomaalaisen miehen kanssa. Tällöinkin ulkomaalaisen kanssa solmitusta suhteesta 

luotiin jokseenkin ongelmallinen kuva. Lisäksi ulkomailla viitattiin lähinnä muihin 

länsimaihin. 

 

Sota-aikana on meilläkin solmittu runsaasti avioliittoja omien tyttäriemme ja 

maassa sotilas- ja muissa tehtävissä oleskelevien ulkomaalaisten välillä. Tämä 

ilmiö on herättänyt suurta huomiota, jopa pahennustakin – –. (Eeva 1/1943 

Naimisiinko ulkomaille?) 

 

Vaikka lasten konkreettinen suojeleminen kuvattiin sekä Kotiliedessä että Eevassa 

pääsääntöisesti miesten ja isien tehtävänä, kuvattiin se muutamissa artikkeleissa myös naisten 

ja äitien tehtävänä. Tällöin kyseessä olivat hyvin nuoret lapset. Esimerkiksi Kotilieden 

numerossa 4/1940(2) kuvattiin, kuinka monet äidit saivat surmansa ilmapommituksissa 

”pienokaisia suojellessaan”.  

 

 
13Historiantutkijoiden näkemykset siitä, olivatko Suomi ja Saksa jatkosodan aikana liittolaisia vaiko eivät, 
vaihtelevat. Osa tutkijoista ajattelee maiden olleen liittolaisia, kun taas osa ajattelee Suomen käyneen erillissotaa 
Neuvostoliittoa vastaan. Tulkintojen moninaisuutta ilmentää maiden suhteista käytetyt lukuisat termit, joihin 
myös liittolaisuus, erillissota, kanssa- ja myötäsotijuus, rinnakkaissota, koalitiosota ja aseveljeys kuuluvat. 
Esimerkiksi Markku Jokisipilä on käsitellyt tätä ns. erillissotakeskustelua Aseveljiä vai liittolaisia -teoksessaan 
(2004) ja ”Kappas vaan saksalaisia!” -artikkelissaan (2007). 
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Lasten konkreettisen suojelemisen sijaan yleisempää oli kuvata lasten uhraaminen isänmaalle 

äitien tehtävänä. Tällöin isänmaan etua pidettiin yksilön toiveita tärkeämpänä (esim. Näre 2018, 

11; Olsson 2018, 161). Äitien uhrautuvuutta käsiteltiin yli neljänneksessä äitiyttä käsittelevistä 

artikkeleista. Tällaisissa artikkeleissa äitien lapsilla viitattiin pienten lasten sijaan aikuisiin 

poikiin.  

 

Ja tuhannet äidit antoivat aarteita, ainoan tai useankin poikansa vapautemme 

lunnaiksi. (Kotiliesi 4/1940(2), Kotien hajotessa) 

 

– – [N]yt olimme äiti ja poika, joiden välillä oli sadat kilometrit, vaaralliset, 

pelottavat kilometrit, jotka estivät sinut seuraamasta askeleitani. Tämä on äitien 

kohtalo, eikä yksikään toinen meistä joudu antamaan elämälle niin raskaita uhreja 

kuin äidit. (Kotiliesi 5/1941(1), Rakas äiti) 

 

Ajattelen uhrautuvuuden vastaavan Sara Ruddickin ajatusta äidillisen vallan rajoittamisesta. 

Yhteiskunta rajoitti äitien valtaa vaatimalla heitä luopumaan siitä äidillisen työn osa-alueesta, 

jossa äiti huolehtii lapsensa fyysisestä hyvinvoinnista. Näin ollen ajattelen, että sodanaikaisessa 

Suomessa samanaikaisesti sekä korostettiin äitiyden merkitystä että rajoitettiin äitien valtaa. 

 

Uhrautumista ei suinkaan kuvattu helppona tehtävänä vaan jonakin, joka äitien oli 

vastahakoisuudestaan huolimatta tehtävä. Lapsiaan mieluummin äidit olisivat usein uhranneet 

oman henkensä. 

 

Sanomattoman kipeä on ikävöivän äidin sydän joka päivä. Mieluummin hän 

oman elämänsä olisi uhriksi antanut. (Kotiliesi 8/1944, Murhesanomien 

runtelemille kodeille) 

 

Monesti äiti joutui uhraamaan poikansa lisäksi myös kotinsa14. Siirtolaisuus onkin aihe, joka 

toistui erityisesti Kotilieden artikkeleissa useasti. 

 

 
14Talvi-, jatko- ja Lapin sodan seurauksena kuoli yli 93 500 ja haavoittui noin 200 000 ihmistä. Lisäksi yli 420 
000 ihmistä joutui jättämään kotinsa sotien aiheuttamien aluemenetysten takia. (Näre & Kirves 2018, 249.) 
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Siirtoväkemme ja sen huoltajien uhrautuva toiminta ja rauhallinen asenne ovat 

suuren apuna taistelussamme rauhan, kodin, isänmaan ja uskon puolesta. 

(Kotiliesi 2/1940(1) Kodista kaukana) 

 

Lisäksi äitien tehtäviin kuului myös henkisen tuen tarjoaminen. Ajattelen henkisen tuen 

tarjoamisen vastaavan sitä Ruddickin äidillisen työn osa-aluetta, jossa äiti huolehtii lapsensa 

älyllisen ja emotionaalisen kasvun edistämisestä. Kuten edellä olen tuonut esille, tähän osa-

alueeseen kuuluu lapsen kannustaminen, jollaisena myös henkisen tuen tarjoamista voidaan 

pitää.  

 

Ajattelen, että muiden äidillisen työn osa-alueiden tavoin henkisen tuen tarjoaminen ei rajoitu 

ainoastaan äitien omiin lapsiin. Olsson (2018, 161) kirjoittaa ”– – yhteiskunnallisen äidin 

tehtäviin liitettiin luontevasti myös sotatoimia tukevia ominaisuuksia ja tehtäviä, joihin 

kuuluivat esimerkiksi taistelutahdon ja siviiliväestön henkisen moraalin ylläpito”. Tulkitsen 

esimerkiksi tämän siviiliväestön henkisen moraalin ylläpidon sellaisena henkisen tuen 

tarjoamisen muotona, joka kohdistui äidin omien lasten ohella usein myös muihin 

suomalaisiin lapsiin ja aikuisiin. 

 

Vaikka äidit tarjosivat henkistä tukea muillekin kuin omille lapsilleen, korostui 

tutkimusaineistossa äitien rooli erityisesti rintamalla taistelevien poikien henkisinä tukijoina. 

Äidit saattoivat esimerkiksi rukoilla poikiensa puolesta, minkä takia heidät kuvattiinkin usein 

suojelusenkeleiden kaltaisina turvaa tuovina hahmoina. Tämä kävi ilmi esimerkiksi Eevan 

Kotilieden Kirje suomalaiselle äidille ja Äitini-artikkeleista. 

 

Illasta iltaan nousevat Suomen äitien rukoukset lukemattomista kodeista. Ne 

kutovat poikiesi ympärille suojelevan verhon, terästäkin lujemman. – – ’Rukoile 

vain, äiti, rukoile puolestani’, kirjoittaa vanhin poikasi. (Kotiliesi 2/1940 (1), Kirje 

suomalaiselle äidille) 

 

[Ä]idin silmät jäävät kirkkaina kiintotähtinä tarkkailemaan meitä elämämme 

taivaankannelta. Ne ovat suojelusenkeleitämme, joiden läheisyyden tunnemme 

varsinkin silloin, kun kivikkoinen polkumme joskus laskeikse itkun alhoihin. 

(Eeva 5/1941, Äitini) 
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Molemmat artikkelit puhuttelevat kotirintamalla olevia äitejä. Ne on kirjoitettu sotarintamalla 

olevien poikien näkökulmasta. 

 

5.1.2 Tehtävät miesten sijaisina 
 

Pia Olssonin mukaan naisten sodanaikainen työ saattoi koostua niin äitiydestä, vapaaehtoisesta 

maanpuolustustyöstä, tehdastyöstä kuin maataloustyöstäkin. Lisäksi naisten työ saattoi olla 

näiden eri työmuotojen yhdistelyä. (Olsson 2018, 151.) Naisten työmäärän 

moninkertaistuminen näkyi myös äitiyttä käsittelevissä artikkeleissa. Esimerkiksi Kotilieden 

Kirje suomalaiselle äidille -artikkelissa (2/1940(1)) kirjoitetaan: 

 

Sinun päiväsi, äiti, ovat nyt täynnä työtä ja loputonta aherrusta, Sinun kättesi on 

ehdittävä auttamaan sielläkin, missä ennen miesten kädet tekivät työtään. 

 

Kodin ulkopuolinen työ mainittiin noin viidenneksessä äitiyttä käsittelevistä artikkeleista. 

Kodin ulkopuolisella työllä tarkoitan tässä yhteydessä tehdas-, talkoo- tai maataloustöitä. 

Esimerkiksi Kotilieden (12/1939(1)) Pellot vetoavat naisiin -artikkelissa kuvaillaan, kuinka 

sota pakotti naiset astumaan ”miesten remmiin”. 

 

Monet alempien yhteiskuntaluokkien naiset olivat osallistuneet maataloustöiden tekemiseen jo 

ennen sotia, sillä Suomessa miesten ja naisten elämänpiirit eivät olleet eriytyneet 1800-luvulla 

yhtä voimakkaasti kuin muualla Euroopassa. Tämä johtui siitä, että hengissä säilyminen 

köyhässä agraariyhteiskunnassa oli vaatinut sekä miesten että naisten työpanosta. (Rantalaiho 

1994, 17.) Sotien myötä myös ylempien yhteiskuntaluokkien naiset alkoivat osallistua 

maataloustöihin entistä enemmän. Lisäksi tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että sodan 

seurauksena yhä useampi nainen osallistui myös maataloustöiden johtoon. Esimerkiksi Pellot 

vetoavat naisiin -artikkelissa kirjoitetaan, kuinka niin sanotut ”neiti-isännät” tarttuivat 

maatalouden johtotehtäviin. 

 

Vaikka naiset siirtyivät niin kutsuttuihin miesten töihin kodin ulkopuolelle, kuvattiin nämä työt 

pitkälti äidillisyyden sävyttäminä. Jaana Vuori (2010, 116) kirjoittaa yhteiskunnallisesta 

äitiydestä seuraavasti: ”Kaikkien naisten toiminta kansalaisina yhteiskunnassa, julkisuudessa, 

tulkitaan silloin äidillisyyden kautta: niin kauan kun naisen toiminnan nähdään muistuttavan 

sitä, mitä äiti tekee yksityisessä piirissä, kotona, hänen ei katsota loukkaavan soveliaan 
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naiskansalaisuuden rajoja”. Anneli Anttosen (1994, 211–212) mukaan yhteiskunnallinen äitiys 

tulee tässä mielessä lähelle maternalistisen sosiaalipolitiikan käsitettä, jossa naisten nähdään 

soveltuvan hyvin esimerkiksi hoitotyöhön ja köyhien avustamiseen. 

 

Työnteon kuvaaminen äidillisyyden sävyttämänä ei ollut sota-aikana luonteenomaista 

ainoastaan Suomelle. Esimerkiksi Yhdysvaltojen propagandassa tehdastyö esitettiin usein 

kotityön jatkeena, jolloin muun muassa ompeleminen ja hävittäjälentokoneen rungon 

hitsaaminen rinnastettiin toisiinsa (Enloe 1986, 184). Tällöin tehdastyö kuvattiin sodan aikana 

naisille sopivana, vaikka ennen sotaa se oli nähty pääsääntöisesti miesten työnä. Myös Eevan 

numerossa 7/1941 kuvataan, kuinka naiset työskentelivät tehtaissa. Huomionarvoista on, että 

artikkelin mukaan tehdastyö ei kuitenkaan ole naisille yhtä tyydyttävää kuin miehille. 

Artikkelissa kirjoitetaan:  

 

Naiset ovat kiintyneitä työhönsä, mutta voiko työ koneiden parissa olla heille, 

kuten miehille, elämäntehtävä? Voiko se olla perusta onnelle? (Eeva 7/1941 Mies 

ja lapset tehtaantyöntekijättärenkin onnen unelmia) 

 

Artikkelia varten haastateltujen työntekijöiden mukaan ei. Tehdastyön sijaan he unelmoivat 

vaimoksi ja äidiksi tulemisesta. Näin artikkeli ylläpiti ajatusta naisista miesten sijaisina. 

Artikkeli antoi ymmärtää, että kun miehet palaavat sodan päätyttyä rintamalta, naiset antavat 

heille paikkansa tehtaissa ja siirtyvät takaisin kodin piiriin. Miesten töihin siirtymistä ei nähty 

soveliaan naiskansalaisuuden rikkomisena, koska sitä pidettiin väliaikaisena. Naisten oli 

hyväksyttävää olla miesten töissä, kun he tekivät sen velvollisuudesta isänmaata kohtaan 

eivätkä vapaasta tahdostaan. 

 

Sekä kotona että kodin ulkopuolella suoritettu työ rinnastettiin useassa artikkelissa miesten 

suorittamaan asevelvollisuuteen. Tämä näkyi esimerkiksi Pellot vetoavat naisiin -artikkelissa, 

jossa kirjoitettiin seuraavasti:  

 

Ja jokainen emäntä, joka on jäänyt yksin taloa hoitelemaan, tuntee sisäistä 

tyydytystä siitä, että hän on aikanaan seurannut myöskin isännän askeleita ja nyt 

osaa suorittaa asevelvollisuuttaan astumalla isännän remmiin. Olkoon hän myös 

varma siitä, että tällainen maanpuolustus on aivan yhtä arvokasta kuin sekin, mitä 

hänen miehensä suorittaa. (Kotiliesi 12/1939(1) Pellot vetoavat naisiin) 
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Velvollisuuden lisäksi työnteko kuvattiin osassa artikkeleista myös selviytymiskeinona. Tällöin 

työnteko toimii ikään kuin pakokeinona sodan murheista. 

 

Näkymättömästi sinä [äiti] tuet heitä työlläsi. Siksi Sinulla ei ole päivisin aikaa 

pysähtyä kuuntelemaan ääniä, ei aikaa murehtia tai tuntea turhaa huolta. (Kotiliesi 

2/1940(1) Kirje suomalaiselle äidille) 

 

Edellä esittämäni esimerkit osoittavat, että suuri osa äitiyttä käsittelevistä artikkeleista loi kuvaa 

äideistä aktiivisina, sotaponnisteluihin osallistuvina monitaitureina. Sekä miehet (sotilaat) että 

naiset (äidit) tekivät työtä saman päämäärän – isänmaan puolustamisen – eteen. Toisin kuin 

miesten, naisten työtehtävät olivat kuitenkin hyvin monipuolisia ja vaihtelevia. Tämä ajatus 

kiteytyi seuraavissa naiseutta käsittelevissä Kotilieden artikkeleissa:  

 

Miesten työ keskittyy määrättyyn asemaan ja suuntautuu selvästi tajuttavaan 

päämäärään. Naisten ponnistuksilla on yhtä selvästi määriteltävä päämäärä, mutta 

tehtävien laatu on tuhatlukuinen ja heidän liikkuma-alansa niin laaja, että se 

ulottuu lähes taistelulinjojen ensimmäisistä korsuista kaukaisimpien seutujen 

rauhassa kiikuteltavien kehtojen äärille – –. (Kotiliesi 7/1941(2), Suuri vastuu 

kannetaan yhteisvoimin) 

 

Emäntä ei joudu rintamapalvelukseen samassa mielessä kuin hänen miehensä, 

poikansa ja lottatyttärensä. Emäntien rintama on hajallaan, mutta voiko kukaan 

sanoa, ettei se olisi tärkeä? Jokainen emäntä joutuu toimimaan omalla hyvin 

määrätyllä paikallaan. Älköön kukaan väheksykö vastuutaan. (Kotiliesi 

2/1940(2), Emännän kasvot) 

 

Äitiyteen liitetyt tehtävät osoittavat, että tutkimusaineisto kuvasi mieheyden saavutettavaksi 

sotilaana ja naiseuden äitinä toimimalla. Tulkitsen tämän vastaavan Grayzelin ajatusta 

sotilas–äiti-jaottelusta. Kehollisuuden sijaan jaottelu tuntui kuitenkin nojaavan työntekoon. 

Sari Näreen (2018, 11) mukaan suomalaisnaiset lunastivat paikkansa sotaponnisteluissa 

raatamalla tunnollisesti. Näin ollen se äidillinen ja äidillissävytteinen työ, jota naiset sodan 

aikana tekivät, mahdollisti naisten aitona pidetyn sodan kokemuksen. Poikkeuksen tähän teki 

vaatimus uhrata poikansa sodalle. Tällöin nainen saavutti tutkimusaineiston mukaan 
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kokemuksen siitä, että hänelläkin on keskeinen tehtävä sodassa pikemminkin luopumalla 

sellaisen äidillisen työn tekemisestä, jota hänen rauhan aikana odotettiin tekevän. Näin ollen 

ajattelenkin, että äitiys merkityksellistyi tutkimusaineistossani sekä äidillisen työn tekemisenä 

että tekemättä jättämisenä. Äitiyden toteuttaminen yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla 

vaati siis tasapainoilua eri suuntiin vetävien odotusten välillä (vrt. Berg 2008, 6, 149). 

 

5.2 Äitiyteen liitetyt ominaisuudet 
 

Sen lisäksi että Kotilieden ja Eevan artikkelit liittivät äitiyteen tietynlaisia tehtäviä, ne liittivät 

äitiyteen myös tietynlaisia ominaisuuksia. Tulkitsen tutkimusaineistossa kuvattujen äitiyteen 

liitettyjen ominaisuuksien rinnastuvan siihen emotionaaliseen työhön, jota äidit tekivät 

yrittäessään muuttaa omien tunteidensa suuruutta tai laatua niin, että ne vastasivat paremmin 

yhteiskunnan odotuksia (vrt. Hochschild 2003). Esimerkiksi Kotilieden Lähdettyäsi-

artikkelissa kuvattiin, kuinka nainen yritti hillitä rintamalla taistelevaa aviomiestään kohtaan 

tuntemaansa huolta olemalla rauhallinen ja toimelias. 

 

Kolme eniten esille noussutta ominaisuutta olivat uhrautuvuus, ahkeruus ja tyyneys. Kuten 

edellä olen tuonut esille, omien poikien tai kotien uhraaminen isänmaan puolesta nähtiin 

yhtenä suomalaisäitien tärkeimmistä tehtävistä. Uhrautuvuus mainittiin yli neljänneksessä 

äitiyttä käsittelevistä artikkeleista. Osassa artikkeleista oman lapsensa uhraaminen nähtiin 

jopa oikeutuksena kansalaisuudelle.  

 

 – –[K]aikki äidit ovat ihmeellisiä ja käsittämättömiä voimassaan. Mutta 

yläpuolelle toisten äitien kohoavat sankaripoikien äidit, joiden uhri oli oleva niin 

suuri, ettei äiti enää suurempaa voi antaa. Nämä surupukuiset äidit ovat 

lunastaneet itselleen ja pojalleen ikuisen kunnian ja ikuisen oikeuden olla 

suomalainen. (Kotiliesi 5/1941(1) Rakas äiti) 

 

Myös sekä ahkeruus että tyyneys nousivat esille yli neljänneksessä äitiyttä käsittelevistä 

artikkeleista. Ahkeruus näkyi esimerkiksi sellaisissa artikkeleissa, joissa kuvattiin toimeliaiden 

isänmaalleen omistautuneiden äitien moninkertaisia tehtäviä. Tyyneys taas näkyi esimerkiksi 

sellaisissa artikkeleissa, joissa kuvattiin poikansa menettäneiden äitien surua. Tyyneydellä 



 

 
 

49 

viittaan tässä yhteydessä ennen kaikkea ulkoiseen tyyneyteen eli esimerkiksi omien tunteiden 

peittämiseen. Vaikka äitien sisällä olisikin myrskynnyt, he eivät näyttäneet sitä ulospäin.  

 

Sinun olisi tehnyt mieli itkeä, mutta sinä olit urhoollinen etkä tahtonut tehdä 

minua surulliseksi. (Kotiliesi 5/1941(1) Rakas äiti) 

 

Tyyneys kytkeytyi olennaisesti elämänmyönteisyyteen. Vaikeuksista huolimatta äitien 

odotettiin pysyvän iloisina ja reippaina. 

 

Ne murhenäytelmät, jotka kotien hajotessa elettiin ihmisten sydämissä, ne saattoi 

vain aavistaa, ne saattoi vain rakentaa kokoon mielikuvituksessaan ulkonaisista 

pikkuseikoista. Monet jaksoivat vielä hymyilläkin muuttopuuhan hullunkurisille 

sattumille. (Kotiliesi 4/1940(2) Kotien hajotessa) 

 

Uhrautuvuuden, ahkeruuden ja tyyneyden lisäksi artikkeleissa nousivat esiin myös 

isänmaallisuus, rohkeus ja huolehtivuus. Jokainen näistä ominaisuuksista nousi esiin 

kahdeksassa artikkelissa. Lisäksi useammassa artikkelissa viitattiin näihin ominaisuuksiin 

epäsuorasti. Isänmaallisuudesta kirjoitetaan Kotilieden Kotoa kaukana ja Kotien hajotessa -

artikkeleissa seuraavasti: 

 

Koko isänmaan vaikeudet ovat heidän omia vaikeuksiaan suuremmat ja 

napisematta he alistuvat poikkeuksellisiin olosuhteisiin. (Kotiliesi 2/1940(1) 

Kotoa kaukana) 

 

Ne ovat niin kovin pieniä nuo kaikki vähäiset, yksilölliset sydämen 

murhenäytelmät isänmaan yhteisen kohtalon, yhteisen surun rintamalla. (Kotiliesi 

4/1940(2) Kotien hajotessa) 

 

Rohkeudella viittaan tässä yhteydessä sekä siihen, että äidit kuvattiin rohkeina että siihen, että 

äitien kuvattiin rohkaisevan sotilaita. Näin ollen rohkeus liittyi siis oleellisesti äitien tehtävään 

toimia henkisen tuen tarjoajina. Esimerkiksi Eevan Lähdettyäsi-artikkelissa kirjoitetaan 

rohkeudesta seuraavasti:  
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Ymmärsin, ettei minulla ollut oikeutta vajota omaan kaipuuseeni, vaan pitää 

silmät ja mieli avoinna ympäristölleni – olla rohkea ja valaa sitä myös muiden 

mieliin. (Eeva 9/1942 Lähdettyäsi…) 

 

Huolehtivuudella viittaan tässä yhteydessä siihen huolenpitoon, jota äidit kohdistivat niin 

lapsiin, perheisiin kuin sotilaisiinkin. Huolehtivuutta esiin nostavissa artikkeleissa äidit 

kuvattiin auttavina, suojelevina ja rakastavina.  

 

Meiltä ei vaadita muuta kuin rakkautta lähimmäisiimme ja hyvää tahtoa nähdä ja 

keksiä se tapa, jolla voimme olla avuksi. (Kotiliesi 3/1943(1) Perheenäidin 

talkootyöt) 

 

Joissain artikkeleissa äitiyteen liitettiin jopa jossain määrin yliluonnollisia ominaisuuksia 

korostaen äidin ja lapsen erityistä suhdetta. Esimerkiksi Eevan Äitini-artikkelissa kirjoitetaan: 

 

Antti-veljeni kaatui talvella 1918, yöllä ja seuraavana aamuna soitti äiti ja kysyi 

miten, Antin laita on. Meitä oli kuusi poikaa leikissä mukana, mutta muita hän ei 

tiedustellut, sillä äiti tiesi jo. Uskon, että hän ennakolta aavisti Kustaa veljenikin 

kaatumisen viime talvena – –. (Eeva 5/1941, Äitini) 

 

Äitini-artikkeli ei ole ainoa, jossa äidin ja lapsen välinen suhde korostuu. Kuten johdannossa 

toin esille, ydinperheideologian syntymisen myötä perheestä tuli suomalaisen yhteiskunnan 

yksikkö. Muutos johti siihen, että äidin ja lapsen suhteesta tuli yksi perhekäsityksen 

peruspilareista (Katvala 2001, 15–16; Yesilova 2009). Tämä näkyi myös tutkimusaineistossani. 

Esimerkiksi Kotilieden artikkelissa kuvataan, kuinka vain äiti voi tietää, mikä hänen lapselleen 

on parhaaksi. 

 

Äiti tuntee lapsensa parhaiten, tietää, mikä tälle sopii, mitä hän ymmärtää ja 

kuinka selitetty asia vaikuttaa lapsen mieleen. (Kotiliesi 2/1940(1) Äiti ja lapset) 

 

Lisäksi äidit kuvattiin usein hyvin uskonnollisina. Uskonnosta puhuttaessa viitattiin 

poikkeuksetta kristinuskoon. Äidit kääntyivät kristinuskon puoleen esimerkiksi rukoillessaan 

rintamalla taistelevien poikiensa puolesta. Näin ollen myös uskonnollisuus liittyy oleellisesti 

äitien tehtävään toimia henkisen tuen tarjoajina. 
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Illasta iltaan nousevat Suomen äitien rukoukset lukemattomista kodeista. Ne 

kutovat poikiesi ympärille suojelevan verhon, terästäkin lujemman. – – ’Rukoile 

vain, äiti, rukoile puolestani’, kirjoittaa vanhin poikasi. (Kotiliesi 2/1940(1) Kirje 

suomalaiselle äidille) 

 

Edellä esiteltyjen ominaisuuksien lisäksi useissa artikkeleissa käsiteltiin myös äitien 

sankarillisuutta. Sankarilliset äidit kuvattiin ennen kaikkea edellä esitettyjen ominaisuuksien 

kaltaisina. He olivat muun muassa uhrautuvia, ahkeria, tyyniä ja isänmaallisia.   

 

Suomen naisissahan – ja varsinkin äideissä – on tunnetusti paljon hiljaista 

sankarillisuutta, mikä esim. viimeaikaisissa koettelemuksissamme on jälleen 

tullut sangen selvästi näkyviin. (Eeva 5/1941 Äitini) 

 

Usein äitien sankarillisuus määriteltiin suhteessa heidän poikiinsa. Äiti oli sotaan lähettämänsä 

poikansa arvoinen esimerkiksi silloin, kun hän kantoi surunsa hiljaa. 

 

– – [M]inusta tuntuu, että näiden sankariveljiemme tahto on, että myöskin 

heidän äitinsä sankaruus saa näkyvän merkin. Kyllähän pojat sen tietävät, 

kuinka te äidit aina surette puolestamme, kyllähän me sen tiedämme! Ja suuren 

surun kantaminen on sankaruutta. (Kotiliesi 5/1941(1) Rakas äiti) 

 

5.3 Naiseuden neljä perustyyppiä 
 

Äitiyteen liitetyt tehtävät ja ominaisuudet osoittavat, että Mirja Satkan ajatus äidillisyydestä 

sota-ajan naiskansalaisuuskeskustelua ja naisten työtä koossapitävänä näkymättömänä 

käsikirjoituksena nousi esiin myös omassa tutkimusaineistossani. Äitiyteen liitettyjen tehtävien 

ja ominaisuuksien perusteella olen määritellyt neljä sota-ajan naistenlehdistä esiin nousevaa 

naiseuden perustyyppiä. Perustyypit kuvaavat sitä, millaisia työtehtäviä naisille tarjottiin ja 

miten nämä työtehtävät suhtautuivat äidillisyyteen. Olen nimennyt perustyypit (1.) Hyväksi 

äidiksi, (2.) Uhrautuvaksi äidiksi, (3.) Rintamalotaksi ja (4.) Miehen sijaiseksi.  

 



 

 
 

52 

Kuten edellä olen tuonut esille, lähestyn äitiyttä Ruddickin äidillisen työn ja Jokisen 

äidittämisen käsitteitä mukaillen. Tästä johtuen olen jakanut naiseuden neljä perustyyppiä 

kolmeen kategoriaan sen perusteella, miten Ruddickin määritelmä äidillisestä työstä niissä 

toteutuu (Kuvio 3).  

 
Kuvio 3 

 

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat sellaiset perustyypit, joissa lapsiin kohdistuva äidillinen 

työ toteutuu sellaisenaan. Tällöin äiti toteuttaa kaikkia kolmea äidillisen työn osa-aluetta: hän 

huolehtii lapsen fyysisestä hyvinvoinnista, hän edistää lapsen älyllistä ja emotionaalista kasvua 

ja hän opettaa lasta sosiaalisesti ja moraalisesti.  

 

Neljästä perustyypistä ainoastaan Hyvä äiti kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Tulkitsen Hyvän 

äidin perustyypin vastaavan pitkälti Garnerin ja Slatteryn Hyvän äidin arkkityyppiä, minkä 

takia olenkin nimennyt perustyypin Garnerin ja Slatteryn arkkityypin mukaan. 

Ominaisuuksiltaan Hyvä äiti on huolehtiva ja lempeä. Hyvän äidin perustyypissä äidillinen työ 

kohdistuu lapsiin. Omien lastensa lisäksi Hyvä äiti huolehtii tarvittaessa myös muista 

suomalaislapsista. Hyvän äidin tehtäviin kuuluu lasten synnyttäminen, kasvattaminen, 

opettaminen ja suojeleminen. Tarvittaessa Hyvä äiti on valmis antamaan jopa oman henkensä 

lasten puolesta. Satkan mukaan sota-aikana nousi esille kaksi naisihannetta: äitikansalainen ja 

lotta. Tulkitsen Hyvän äidin perustyypin vastaavan naisihanteista ensimmäistä, eli tulevaa 

sukupolvea vaalivaa äitikansalaista. 

 

Naiseuden 
perustyypit

Äidillisen työn 
tekeminen

Hyvä äiti

Äidillisen työn  
uudelleen-

määritteleminen

Uhrautuva äiti Rintamalotta

Äidillisen työn 
tekemättä 
jättäminen

Miehen sijainen
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Toiseen kategoriaan kuuluvat sellaiset perustyypit, joissa äidillinen työ määritellään uudelleen. 

Kotilieden ja Eevan artikkelien kohdalla tämä tarkoittaa äidillisen työn osa-alueiden tai kohteen 

uudelleenmäärittelemistä. Toiseen kategoriaan kuuluvat sekä Uhrautuvan äidin että 

Rintamalotan perustyypit. 

 

Tulkitsen Uhrautuvan äidin perustyypin vastaavan pitkälti Garnerin ja Slatteryn Isänmaallisen 

äidin arkkityyppiä. Uhrautuva äiti on ominaisuuksiltaan isänmaallinen, tyyni ja rohkea. Hyvän 

äidin perustyypin tavoin Uhrautuvan äidin perustyypissä naisen ja lapsen välinen suhde 

korostuu. Toisin kuin Hyvä äiti, Uhrautuva äiti ei kuitenkaan huolehdi lapsensa fyysisestä 

hyvinvoinnista. Sen sijaan hän on nimensä mukaisesti valmis uhraamaan lapsensa isänmaansa 

puolesta. Uhrautuvan äidin tärkein tehtävä onkin luopua äidin vallasta antamalla oma poikansa 

sotaan. Tällöin äitiys määrittyy pikemminkin äidillisen työn tekemättä jättämisen kuin 

tekemisen kautta. Omien tekojensa sijaan Uhrautuvan äidin asema määrittyy hänen 

sotilaspoikiensa tekojen perusteella. 

 

Lastensa lisäksi Uhrautuva äiti on valmis uhraamaan myös oman kotinsa. Lisäksi hänen 

tehtäviinsä kuuluu myös henkisen tuen tarjoaminen. Hän tarjoaa tukea rintamalla taisteleville 

pojilleen esimerkiksi rukoilemalla heidän puolestaan ja kirjoittamalla heille kirjeitä.  

 

Uhrautuvan äidin perustyypin lisäksi toiseen kategoriaan kuuluu myös Rintamalotan 

perustyyppi, jossa niin ikään äidillinen työ määrittyy uudelleen. Sen sijaan että äidillinen työ 

kohdistuisi lapsiin, se kohdistuu rintamalla taisteleviin sotilaisiin. Näin ollen Rintamalotan 

perustyyppiin kuuluvat sellaiset naiset, jotka lähtivät sodan syttyessä rintamalle huolehtimaan 

sotilaiden elossa ja työkykyisinä pysymisestä. Ominaisuuksiltaan he olivat huolehtivia, 

isänmaallisia ja rohkeita. Tulkitsen perustyypin vastaavan Satkan määrittelemistä naisihanteista 

parhaiten jälkimmäistä: maanpuolustukselle omistautunutta lottaa. 

 

Olen nimennyt perustyypin Rintamalotaksi, koska kyseiseen perustyyppiin kuuluvat naiset 

olivat suurelta osin Lotta Svärd -järjestön jäseniä. Järjestö osallistui aseettomaan 

maanpuolustukseen sekä koti- että sotarintamalla. Lottien tehtäviin kuului äidilliseksi työksi 

määriteltävien tehtävien, kuten muonitus-, valistus- ja lääkintätyön, lisäksi myös muita tehtäviä. 

Tällaisia olivat esimerkiksi korjaamo-, varasto-, varustus- ja toimistotyön kaltaiset aseettomat 

maanpuolustustehtävät. (Näre 2018, 14–15.) 
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Vaikka lottien tehtävät olivat todellisuudessa monipuolisia, kirjoitettiin Kotilieden ja Eevan 

artikkeleissa niistä hyvin äidillissävytteisesti. Naisten rintamalla tekemää työtä verrattiin 

useissa artikkeleissa naisten kotona tekemään työhön. Näin ollen tapa kirjoittaa Rintamalotan 

perustyypistä vastasi Jaana Vuoren ajatusta yhteiskunnallisesta äitiydestä, jossa julkisessa 

piirissä tapahtuvaa naisten työtä kuvataan yksityisen piirin työn jatkeena. Esimerkiksi Eevan 

(7/1941) Kun vaimo sai kutsun -artikkelissa kotiin jäänyt aviomies kuvailee, kuinka rintamalle 

lähtenyt lottavaimo muonitsee aviomiehen ja lapsen sijaan nyt sotilaita: 

 

– – [H]erättyäni vasta huomasin, ettei elämä ollut enää entisellään: piti näes itse 

keittää itselleen aamutee. Vaimolla taisi silloin jo olla tee valmiina monelle 

kymmenelle pojalle– –. 

 

Kolmanteen kategoriaan kuuluvat sellaiset perustyypit, joissa nainen hylkää äidillisen työn 

tekemisen. Neljästä perustyypistä ainoastaan Miehen sijainen kuuluu tähän kategoriaan. 

Miehen sijaisen perustyypissä äidillinen työ ei kohdistu keneenkään, sillä äidillistä työtä ei 

tapahdu. Äidillisen työn sijaan nainen tekee perinteisesti miesten töinä pidettyjä työtehtäviä. 

Hän esimerkiksi työskentelee tehtaassa tai toimii maataloustöiden johdossa. Ominaisuuksiltaan 

Miehen sijainen on isänmaallinen ja ahkera. Esimerkiksi Eevassa (2/1940) julkaistussa 

kuvareportaasissa kirjoitetaan: 

 

– –Nämä reippaat naiset ovat astuneet miesten tilalle toimiakseen lentoaseen 

palveluksessa, mikä konttoritehtävissä, mikä puhelimessa, keittiössä j.n.e. 

 

Pidän neljästä edellä esittelemästäni naiseuden perustyypistä kolmea ensimmäistä Satkan 

ajatukseen nojaten äidillisinä, vaikka äidillinen työ toteutuukin niissä eri tavoin. Neljäs 

perustyyppi sen sijaan ei ole äidillinen, sillä siinä nainen hylkää äidillisen työn tekemisen ja 

äitiyden. Huomionarvoista kuitenkin on, että perustyypit ovat osittain päällekkäisiä. Muun 

muassa Hyvän äidin ja Miehen sijaisen perustyypit limittyvät keskenään useissa Kotilieden ja 

Eevan artikkeleista. Tämä tulee esiin erityisesti sellaisissa artikkeleissa, joissa puhutaan naisten 

kaksinkertaisesta taakasta. Tällöin naisten odotetaan toimivan sekä Hyvän äidin että Miehen 

sijaisen perustyypin mukaan. Esimerkiksi Kotilieden (12/1939(1)) Pellot vetoavat naisiin -

artikkelissa äitiydestä puhutaan naisten ”peruskutsumuksena” samalla kun naisia kehotetaan 

siirtymään ”isäntien remmiin”. Miehen sijainen ei esiintynyt lehtiartikkeleissa miltei koskaan 

yksin. 
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5.4 Äitiys unelmana ja velvollisuutena 
5.4.1 Miten äitiyttä kehystetään? 
 

Edellä olen määritellyt neljä naiseuden perustyyppiä, jotka joko noudattavat, 

uudelleenmäärittelevät tai hylkäävät äidillisen työn ja äidillisyyden. Seuraavaksi esittelen 

tutkimusaineistostani esiin nousevat kehykset. Naiseuden perustyypit osoittavat, että naiseus 

määrittyi pitkälti suhteessa äitiyteen. Tästä syystä kehysanalyysin kannalta ei ole relevanttia 

tarkastella naiseutta ilman äitiyttä. Niinpä keskitynkin kehyksiä tarkastellessani äitiyteen.  

 

Kuten luvussa 2 toin esille, äitiyden ideologia määrittää sitä, miten yhteiskunnassa 

suhtaudutaan äitiyteen. Tällöin ideologialla viitataan sekä keksittyyn äitiyteen että tämän 

keksityn äitiyden tuottamiseen ja ylläpitämiseen (Kuronen 1989, 28–29). Usein äitiyden 

ideologia ilmenee hyvän ja huonon äidin dikotomiana. Tarkastellessani sitä, miten äitiyttä 

tutkimusaineistossani kehystetään, tarkastelen sitä, miten tutkimusaineisto määrittää äitiyteen 

suhtautumista. Mikä nähdään hyvänä äitiytenä ja naisten ”oikeanlaisena” tapana suhtautua 

äitiyteen? 

 

Olen nimennyt tutkimusaineistosta esiin nousevat kehykset (1.) Äitiys naisen unelmana ja (2.) 

Äitiys naisen velvollisuutena -kehyksiksi. Ensimmäinen kehys luo äitiydestä kuvan naisen 

suurimpana unelmana ja päämääränä. Tällöin äitiyttä kuvataan naisen henkilökohtaisena 

asiana. Halun toimia äitinä kuvataan kumpuavan yksilön sisältä. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

Eevan (7/1941) Mies ja lapset tehtaantyöntekijättärenkin onnen unelmia -artikkelista, jossa 

kirjoitetaan seuraavasti: 

 

Vaimon paikka on kotona, työskentely perheen parissa on hänen suurin onnensa. 

– – Neiti Westman hymyilee ensin pitkän aikaa ujostellen kysymykselle, mikä 

hänen mielestään vastaa käsitettä onni. – Minä olen nytkin onnellinen, tunnustaa 

hän lopulta mutta oikein onnellinen olisin sitten, jos saisin oman kodin, oikein 

hyvän miehen ja lapsia. – – Siis: oma koti, puoliso ja lapset on heidän [naisten] 

suurin onnensa.  

 

Toinen kehys luo äitiydestä kuvan naisen tärkeimpänä isänmaallisena velvollisuutena. Tällöin 

äitiys kuvataan yhteiskunnallisena asiana. Äitiys ei kosketa ainoastaan yksilöä ja hänen 
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onneaan vaan koko yhteiskuntaa ja yhteiskunnan etua. Tämä käy ilmi esimerkiksi Kotilieden 

(3/1943(1)) Perheenäidin talkootyöt -artikkelista, jossa kirjoitetaan seuraavasti: 

 

Aivan erikoinen yhteiskunnallinen merkitys on sillä työsuorituksella, minkä 

nainen antaa isänmaalle kasvattamalla sille uuden kansalaisen. 

 

Sekä Uhrautuvaa äitiä että Rintamalottaa kehystettiin tutkimusaineistossani pääsääntöisesti 

velvollisuutena. Sen sijaan Hyvää äitiä kehystettiin sekä unelmana että velvollisuutena. 

Molemmat kehykset ylläpitivät osaltaan sota-aikana vallinnutta käsitystä äitiydestä ja 

äidillisestä työstä naisten tärkeimpänä tehtävänä. Siksi tulkitsen molempien kehysten käytön 

tapana rakentaa sotaa mahdollistavia sosiaalisia rooleja (vrt. Goldstein 2001). Tässä mielessä 

äitiyden kehysten voidaan ajatella ilmentävän Adrienne Richin (1976) äitiyden instituutiota. 

Kuten edellä olen tuonut esille, äitiyden instituutio toimii naisten aseman säätelijänä ja 

määrääjänä. Sodassa oleva Suomi tarvitsi Hyviä äitejä synnyttämään ja kasvattamaan uusia 

kansalaisia, Uhrautuvia äitejä kannustamaan poikiaan lähtemään sotaan, Rintamalottia 

huolehtimaan rintamalla taistelevista sotilaista sekä Miesten sijaisia huolehtimaan kotirintaman 

arjesta. Kehyksiä käyttämällä naisia ohjattiin tällaisiin sotaa mahdollistaviin rooleihin.  

 

5.4.2 Mitä jää kehystämättä? 
 

Kehystämisen luonteeseen kuuluu, että joitakin näkökulmia nostetaan esille kehyksiin samalla 

kun toisia jätetään kehysten ulkopuolelle. Kehysanalyysin avulla voidaan tarkastella sitä, mitä 

kehystetään. Usein on kuitenkin keskeistä tarkastella myös sitä, mitä jää kehystämättä. 

Tutkimusaineistossani yksi keskeinen kehysten ulkopuolelle jäävä näkökulma on äitiyden 

kuvaaminen naisen valintana15.  

 

Marjo Kurosen (1989, 24) mukaan yhteiskunta odottaa usein, että naiset suhtautuvat äitiyteen 

pelkästään myönteisesti. Tämä näkyi myös tutkimusaineistossani. Sekä Äitiys naisen unelmana 

että Äitiys naisen velvollisuutena -kehys loi hyvin myönteisen kuvan naisten suhtautumisesta 

äitiyteen. Tällöin lukijalle ei tarjottu mahdollisuutta suhtautua äitiyteen kielteisesti tai edes 

epäilevästi. Samoin tutkimusaineiston tavassa kehystää äitiyttä naisten mahdollisuudet olla 

 
15Toisin kuin omassa tutkimusaineistossani, muutamissa suomalaisissa elokuvissa oli jo sota-aikana viitteitä 
ajattelutavasta, jonka mukaan äitiys nähtiin naisten valintana. Tutkija Anu Koivunen onkin tuonut esille, etteivät 
sota-ajan elokuvien äitiysdiskurssit olleet yhteneväisiä. Ks. lisää Koivunen 1995, 77–78. 



 

 
 

57 

valitsematta äitiyttä olivat hyvin rajalliset. Esimerkiksi päivätöissä käymisen ei useinkaan nähty 

tarjoavan naisille tätä mahdollisuutta. Päivätyöstä huolimatta naisen odotettiin huolehtivan sekä 

kodista että lapsista. 

 

Vaimo pääsi työstään tavallisesti tuntia ennen minua, ja kun tulin kotiin, oli 

päivällinen valmiina, lapset puhtaina ja elämä entisellään. En oikein 

huomannutkaan, että vaimo kävi työssä, niin hyvin hän oli järjestänyt kaiken. 

(Eeva 7/1941 Kun vaimo sai kutsun) 

 

Ainoita tilanteita, joissa nainen saattoi olla huolehtimatta lapsistaan oli, kun hän toimi 

Rintamalottana tai Miehen sijaisena. Kun äitiys ymmärretään siten, miten sen tässä 

tutkielmassani ymmärrän, voidaan kuitenkin ajatella, ettei Rintamalotallekaan tarjottu 

mahdollisuutta ei-äitiyteen. Sen sijaan vaihtoehtoina oli tehdä lapsiin kohdistuvaa äidillistä 

työtä kotirintamalla (Hyvä äiti) tai sotilaisiin kohdistuvaa äidillistä työtä sotarintamalla 

(Rintamalotta).  

 

Myöskään Miehen sijaisena toimiminen ei useinkaan tarjonnut naisille todellista 

mahdollisuutta ei-äitiyteen. Sen sijaan artikkeleissa tarjottiin kahta vaihtoehtoa Miehen 

sijaisina toimiville naisille. Ensimmäisessä ja useammin toistuneessa vaihtoehdossa naiset 

toimivat samanaikaisesti sekä Miehen sijaisina että äiteinä. Toisessa ja harvemmin toistuneessa 

vaihtoehdossa naiset toimivat pelkästään Miehen sijaisina luopuen äitiydestä. Tällöin äitiyden 

valitsematta jättäminen kuvattiin kuitenkin lähes poikkeuksetta pakon vaatimana väliaikaisena 

ratkaisuna. Tällaisia artikkeleita varten haastatellut naiset saattoivat esimerkiksi kuvailla, 

kuinka he toimivat miehen sijaisina sodan aikana, mutta haaveilivat perheen perustamisesta heti 

sodan loputtua. Hyvä esimerkki tällaisesta artikkelista on edellä esittelemäni Mies ja lapset 

tehtaantyöntekijättärenkin onnen unelmia (Eeva 7/1941). 

 

Vain harva Eevan artikkeli neuvotteli vaihtoehdosta, jossa nainen jäi perinteisiin miesten töihin 

myös sodan loputtua. Yksi tällaisista artikkeleista oli WAAC-sotilaana Etelämeren 

sotanäyttämöllä (8/1944). Kyseisessä artikkelissa WAAC-sotilas kertoi seuraavasti: 

 

Me Waac-sotilaat keskustelimme usein siitä elämästä, jota me alamme elää sodan 

jälkeen. Useimmat meistä iloitsevat siitä päivästä, jona he voivat riisua 

univormunsa ja vetää jälleen ylleen tavallisen pukunsa. Jotkut jäävät kai armeijan 
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palvelukseen. On jo totuttu naispuolisiin radiosähköttäjiin, autonkuljettajiin ja 

armeijan hallinnon naishenkilökuntaan. 

 

Tällaisissakin artikkeleissa kyseistä vaihtoehtoa tarjottiin kuitenkin lähinnä äitiyden rinnalle. 

Nekin naiset, jotka haaveilivat töihin jäämisestä, haaveilivat siitä äitiyden ohella. WAAC-

sotilas jatkaa:   

 

– – Minä puolestani aion asettua jonkun sellaisen avustusjärjestön palvelukseen, 

joka heti sodan jälkeen ryhtyy toimimaan kurjuuden lievittämiseksi. Ja jonain 

päivänä minä toivottavasti joudun naimisiin ja tulen äidiksi. Mutta sitä ennen 

tahdon minä käyttää kaiken vähäiset voimani luodakseni maailman, jossa lapseni 

ainoastaan historiankirjoista voivat lukea pommikoneista, uivista sairaaloista ja 

rikkiammutuista ihmiskasvoista… 

 

Näin ollen kehys, jossa nainen valitsee omasta tahdostaan pysyvän ei-äitiyden, puuttui 

tutkimusaineistostani kokonaan.  

 

5.5 Sota-ajan vaikutukset naisten emansipaatiolle 
 

Tutkijoiden näkemykset siitä, edistivätkö vai estivätkö maailmansodat naisten emansipaatiota, 

vaihtelevat. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan vaikutusta naisten asemaan on tutkittu 

paljon16. Osan tutkijoista mukaan ensimmäinen maailmansota mursi vanhoja valtarakenteita ja 

näin ollen edesauttoi naisten vapautumista. Toiset tutkijat sen sijaan ovat sitä mieltä, ettei 

ensimmäinen maailmansota edesauttanut naisten emansipaatiota, vaan pikemminkin jarrutti 

sotaa edeltäneiden feminististen liikkeiden toimintaa. (Grayzel 1999, 6.)  

 

Naisten emansipaation puolesta puhuu se, että naisten aktiiviset roolit vapaaehtois- ja 

palkallisissa sotatöissä mahdollistivat naisten uudenlaisen toimijuuden (esim. Grayzel 1999, 

49). Naisten elämänpiiri laajeni, kun he siirtyivät aiemmin miesten töinä pidettyihin 

työtehtäviin. Tämä näkyi myös omassa tutkimusaineistossani: Hyvän äidin, Uhrautuvan äidin 

ja Rintamalotan lisäksi naisille tarjottiin mahdollisuutta toimia myös Miehen sijaisena.  

 

 
16Ks. esim. Grayzel 1999 & 2002. 
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Samoin naisten emansipaation puolesta puhuu se, että maailmansodat tarjosivat monille 

sotilaiksi ryhtyneille naisille heidän kaipaamansa vapauden (Larsdotter 2018, 12–13). Kuten 

aiemmin olen tuonut esille, toinen maailmansota oli tässä mielessä vedenjakaja. Ensimmäisessä 

maailmansodassa rintamalle osallistuneet naiset olivat poikkeuksellisia, mutta toisessa 

maailmansodassa sotilasaseman saaneiden naisten määrä alkoi kasvaa (Larsdotter 2018, 174, 

249). Anna Larsdotter huomauttaakin, ettei sodan luomia vapautumismahdollisuuksia tule 

aliarvioida (emt. 12–13). Tästä huolimatta on syytä pitää mielessä, etteivät naiset vielä 

toisessakaan maailmansodassa juuri osallistuneet tappamiseen, vaikka saivatkin usein sotilaan 

aseman. Esimerkiksi tutkimusaineistossani Rintamalotat kuvattiin taistelijoiden sijaan 

hoivaajina.  

 

Vaikka ensimmäinen maailmansota mahdollisti naisten uudenlaisen toimijuuden, monien 

sotaan osallistuneiden maiden julkinen diskurssi korosti edelleen naisten perinteisiä rooleja. 

Esimerkiksi Britanniassa ja Ranskassa naiset nähtiin moraalista ja emotionaalista tukea 

tarjoavina äiteinä, vaimoina ja kullanmuruina. (Grayzel 1999, 49). Tulkitsen tämän vastaavan 

tutkimusaineistoni tapaa kuvata äidit henkisen tuen tarjoajina.  

 

Kun miehiä ohjattiin ensimmäisessä maailmansodassa lähtemään rintamalle esimerkiksi 

raiskauksien uhkaan vedoten, heidät kutsuttiin toimimaan sukupuolensa vaatimalla tavalla (”act 

as men”). Tällöin nähtiin, että aktiivisten miesten tehtäviin kuului passiivisten naisten 

suojeleminen. Nainen symboloi siveellistä kodin piiriä, jota miesten tuli suojella. Tämä ylläpiti 

käsitystä miehestä perheen päänä siitäkin huolimatta, että miesten lähtiessä rintamalle naiset 

ottivat väliaikaisesti miesten paikan perheen johdossa. (Grayzel 1999, 51.) Tämä naisten 

perheen pääksi siirtyminen nähtiin sodan vaatimana poikkeustilana, joka oli tarkoitus korjata 

sodan päättyessä. Tutkimusaineistossani tämä näkyi Mies ja lapset tehtaantyöntekijättärenkin 

onnen unelmia kaltaisissa artikkeleissa, joissa perinteiset miesten työt kuvattiin epätyydyttävinä 

naisille.  

 

Siihen, ajatellaanko sotien edistäneen vai estäneen naisten emansipaatiota, vaikuttaa ennen 

kaikkea se, miten emansipaatio ymmärretään. Keiden nähdään vapautuvan, mistä ja mihin? 

Aihetta tarkasteltaessa koen keskeiseksi eronteon sodan ja sen seurausten välille. Pärjätäkseen 

sodassa valtiot olivat riippuvaisia sellaisista yhteiskunnallisista muutoksista, joista osaa 

voidaan pitää emansipatorisina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sota itsessään olisi ollut 
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emansipatorista. Se, että sodan seurausten ajatellaan edistäneen naisten emansipaatiota, ei 

myöskään tarkoita sitä, että sota olisi missään mielessä oikeutettua.  

 

Luvussa 3 esittelin kolme emansipaatiota lähestynyttä feministisen teorian perinnettä. Nämä 

perinteet ovat reformistinen tasa-arvo-oppi, naiskeskeinen feministinen politiikka ja 

identiteettipolitiikka. Anu Koivusen mukaan ajatus erilaisista mutta tasa-arvoisista 

sukupuolista on ollut suomalaisen naisliikkeen vaalima emansipaatiostrategia aina 1800-

luvulta lähtien. Hän kirjoittaa: ”Suomessa tätä emansipaatiostrategiaa on nimetty niin 

äitikansalaisuudeksi kuin feminiiniseksi yhteiskuntapolitiikaksi”. (Koivunen 1996, 80.) 

Kyseinen emansipaatiostrategia perustuu ajatukseen miehen ja naisen erilaisista 

kansalaisuuksista. Tämän niin kutsutun kaksijakoisen kansalaisuuden mukaan sukupuoli 

määrittää sitä, mitä velvollisuuksia kansalaiselle kuuluu. Tällöin mies- ja naiskansalaisilla 

nähdään olevan eri tehtävät yhteiskunnassa (Sulkunen 1987, 162). Kyseisessä 

emansipaatiostrategiassa korostetaan naiserityisyyttä. Tällöin naiskansalaisuuteen liitetty äitiys 

mielletään naisten poliittisen toimijuuden välineeksi.  

 

Tutkimusaineistostani esiin nousevat naiseuden perustyypit osoittavat, että äidillisyys sävytti 

suomalaisnaisten sota-aikana tekemää työtä hyvin voimakkaasti. Sodan seurauksena äitiys 

laajennettiin koskemaan koko yhteiskuntaa, jolloin naisten elämänpiiri laajeni. Valtio nähtiin 

kansankotina, josta äidillistä työtä tekevät naiset pitivät huolta. Niin sanottu äitikansalaisuus 

toimi ”väylänä yksityisestä julkiseen, perheestä yhteiskuntaan” (ks. Anttonen 1994, 220). Mirja 

Satkan (1994, 93) mukaan naiskansalaisuus olikin sota-aikana sekä yksilöllisellä että 

kollektiivisella tasolla murrosvaiheessa. Näin ollen voidaan ajatella, että naiserityisen 

kansalaisuuden näkökulmasta (vrt. reformistinen tasa-arvo-oppi) tarkasteltuna sota todella 

edisti suomalaisnaisten emansipaatiota. Näen kuitenkin kyseisen lähestymistavan 

emansipaatioon ongelmallisena useastakin syystä. 

 

Ensinnäkin kyseinen tulkinta tuntuu nojaavan komplementaariseen käsitykseen sukupuolesta. 

Mielestäni se, että naisilla nähdään olevan oma tehtävänsä yhteiskunnassa – oli se sitten kodin 

piirissä tai sen ulkopuolella –, alistaa naisia pysymään heille määrätyssä asemassa. Kuten edellä 

olen tuonut esille, yksityinen ja yhteiskunnallinen äitiys kehystettiin sota-ajan naistenlehdissä 

naisten unelmana ja velvollisuutena. Kun suomalaisnaiset siirtyivät sotien aikana maatalous-, 

hallinto- ja teollisuustöihin, naisten työn määritelmää muutettiin niin, että vallitseva 

sukupuolijärjestelmä säilyi. Tällöin suurimmalle osalle naisista ei tarjottu mahdollisuutta valita 
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sukupuolijärjestelmää rikkovia työtehtäviä tai ei-äitiyttä. Sekä komplementaarinen 

sukupuolikäsitys että jako naisten ja miesten tehtäviin toistui tutkimusaineistossani jatkuvasti. 

 

Siitä tosiasiasta, että ihmiset ovat kahta eri sukupuolta, naisia ja miehiä, seuraa, 

että he yksilöinä ovat epätäydellisiä ja vasta yhtyneinä toiseen sukupuoleen, joka 

on toisen täydennys, saavuttavat täydellisyyden. Tämä vuoksi ihminen aina etsii 

ja kaipaa täydennystään, vastakohtaansa – –. (Eeva 3/1943 Avioliiton ongelmia 

tieteen valossa) 

 

Tutkimusaineisto neuvotteli naisten mahdollisuudesta tehdä perinteisiä miesten töitä, muttei 

mahdollisuudesta, että kyseiset työtehtävät nähtäisiin naisten töinä saati sukupuolineutraaleina 

töinä. Pia Olsson (2018, 164) kirjoittaa: ”Naiskansalaisuutta pystyi ja joutui toteuttamaan 

hyvinkin erilaisissa tehtävissä. – – Rajoja siis murrettiin, mutta perinteiset asenteet pitivät yhä 

pintansa”. Naisten sodanaikainen työhön osallistuminen ei vaikuttanut merkittävästi naisten 

palkkoihin tai työmarkkina-asemaan. Esimerkiksi palkka määräytyi sota-aikana edelleen 

sukupuolen eikä työn vaativuuden perusteella. (Emt. 156.) 

 

Samaan aikaan kun naisten ja äitien palkkatyönteko yleistyi, perhekeskeinen avioliittokäsitys 

vahvistui. Vaikka naisten kodin ulkopuolinen työnteko oli välttämätöntä sotaa käyvässä 

yhteiskunnassa, sen ei haluttu jäävän pysyväksi muutokseksi. Tästä syystä 1940-luvulla 

vallitsikin niin sanottu ”kotikultti” eli ajatus, jonka mukaan äitien ensisijainen paikka oli kotona 

(Olsson 2018, 161). Tällöin sukupuolitettua ajatusta äitiydestä käytettiin sellaisten perinteistä 

sukupuolijakoa ylläpitävien sosiaalisten roolien rakentamiseen, jotka mahdollistivat sodan (vrt. 

Goldstein 2001, 331). Tutkimusaineistossani tämä näkyi esimerkiksi Hyvän äidin 

perustyyppinä.  

 

Toisekseen tulkinta, jonka mukaan sota edisti naisten emansipaatiota, tuntuu nojaavan 

ajatukseen yhteisesti jaetusta naiseuden kokemuksesta (vrt. naiskeskeinen feministinen 

politiikka). Näin ollen se ei mielestäni huomioi riittävästi naisten välisiä eroavaisuuksia (vrt. 

identiteettipolitiikka). Sukupuolen lisäksi naisten vapautumismahdollisuuksiin vaikuttivat 

muun muassa ”rotu”, seksuaalisuus, yhteiskuntaluokka, uskonto ja ikä. Esimerkiksi perinteisiin 

miesten töihin siirtyminen koski lähinnä ylempien yhteiskuntaluokkien naisia. Kuten olen 

edellä tuonut esille, alempien yhteiskuntaluokkien naiset olivat osallistuneet kodin 

ulkopuolisiin töihin jo kauan ennen sotia.  
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Kun sota-aikaa tarkastellaan intersektionaalisesta, naisten väliset erot huomioivasta 

näkökulmasta, emansipaatio näyttäytyy hyvin rajallisena. Osittainen vapautuminen sorrosta 

koski pääsääntöisesti valkoisia heteronaisia. Tämä näkyi myös tutkimusaineistossani, jossa 

valkoisuus17 ja heteroseksuaalisuus toimivat näkymättöminä normeina. Esimerkiksi sukupuoli- 

ja seksuaalivähemmistöjen edustajat, vammaiset, ei-kristityt ja rodullistetut naiset jäivät 

kokonaan kehysten ulkopuolelle. Tämä näkyi esimerkiksi tutkimusaineiston valokuvissa, joissa 

esiintyi poikkeuksetta vain valkoisia ja fyysisesti terveitä naisia. 

 

Kun emansipaatio ymmärretään samanaikaisesti sukupuoli-, luokka- rotu- ja seksuaalisesta 

sorrosta vapautumisena, voidaan todeta, etteivät sodan seuraukset juurikaan edistäneet naisten 

emansipaatiota Suomessa. Vaikka jonkinasteista sukupuolisorrosta vapautumista tapahtuikin, 

jäi naisten kokonaisvaltainen vapautuminen sota-aikana tutkimusaineiston perusteella 

suhteellisen rajalliseksi.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Historiantutkimusta tarkastelleen Jorma Kalelan mukaan historiantutkimus on 

moniperspektiivistä. Tutkijan valitsema näkökulma vaikuttaa siihen, miten menneisyyttä 

ymmärretään. (Kalela 2000, 27.) Vaikka sotavuodet 1939–1944 ovat kiinnostaneet useiden eri 

tieteenalojen tutkijoita, on harva tutkija tarkastellut kyseisiä vuosia intersektionaalisen 

sukupuolihistorian näkökulmasta. Tässä tutkielmassa juuri se on kuitenkin ollut tarkoitukseni. 

Tavoitteenani ei ole ollut kumota aiempien sotavuosia tarkastelleiden historiantutkimusten 

näkökulmia, vaan tuoda niiden rinnalle uusi näkökulma. Näin olen halunnut nostaa esiin 

historian moniäänisyyttä. 

 

Tutkielmassani kysyin, minkälaisia äitiyteen liittyviä käsityksiä sota-ajan naistenlehdistä 

löytyy ja miten nämä käsitykset suhtautuvat naisten emansipaatioon. Tarkastelemalla 

tutkimusaineistoani kehys- ja sisällönanalyysin avulla löysin neljä naiseuden perustyyppiä. 

Nimesin perustyypit Hyväksi äidiksi, Uhrautuvaksi äidiksi, Rintamalotaksi ja Miehen 

 
17Jean Halley, Amy Eshleman ja Ramya Mahadevan Vijaya tarkastelevat teoksessaan Seeing White: An 
Introduction to White Priviledge and Race valkoisuutta ja valkoista etuoikeutta. Ymmärrän valkoisuuden heidän 
määritelmän mukaisesti historiallisten, poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten tapahtumien muokkaamana 
muuttuvana kategoriana. Ks. lisää Halley ym. (2010). 
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sijaiseksi. Lisäksi löysin kaksi tapaa kehystää äitiyttä. Nimesin kehykset Äitiys naisen 

unelmana ja Äitiys naisen velvollisuutena -kehyksiksi.  

 

Löytämäni perustyypit ja kehykset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan sota-ajan keskustelu 

naiseudesta oli pitkälti keskustelua äitiydestä. Samalla perustyypit ja kehykset osoittavat, ettei 

tämä keskustelu ollut eheää. Äitiyden kulttuurisia odotuksia tarkastelleen Kristiina Bergin 

mukaan äiteihin kohdistuu eri suuntiin vetäviä kulttuurisia odotuksia. Tällöin äitiyden 

toteuttaminen kulttuurisesti ”oikein” vaatii tasapainoilua erilaisten ristiriitaisten ja 

dikotomioihin perustuvien odotusten välillä. (Berg 2008, 6, 149.) Myös tutkimusaineistossani 

äitiyden ristiriidat olivat vahvasti läsnä.  

 

Tutkimusaineistoni tuntui käyvän jatkuvaa neuvottelua siitä, miten naisten tulee toteuttaa 

äitiyttään. Tällöin naiset joutuvat luovimaan hyvän ja pahan, kodin ja työn, luonnollisen ja 

luonnottoman sekä tekemisen ja tekemättä jättämisen kaltaisten dikotomioiden välillä. Joissain 

konteksteissa äitiys saattoi esimerkiksi tarkoittaa tiettyjen tehtävien tekemistä (esimerkiksi 

lapsen kasvattaminen) kun taas toisissa tiettyjen ominaisuuksien omaksumista (esimerkiksi 

tyyneyden omaksuminen tunteet peittämällä). Samaan tapaan joissain konteksteissa äitiys 

saattoi tarkoittaa työn laajentamista (yhteiskunnallinen äitiys) kun taas toisissa työstä 

luopumista (uhrautuvuus). Samalla kun tutkimusaineisto kävi jatkuvaa neuvottelua äitiyden 

toteuttamisesta, se sivuutti mahdollisuuden äitiyden toteuttamatta jättämiseen, ei-äitiyteen. 

Näin ollen äitiyden toteuttaminen kuvattiin välttämättömänä, vaikka toteuttamisen tavat 

saattoivatkin vaihdella. 

 

Ensimmäisen maailmansodan vaikutuksia tarkastelleen Susan R. Grayzelin mukaan se, 

voidaanko sodalla nähdä olleen merkittävää vaikutusta naisen sosiaaliselle asemalle, riippuu 

siitä, kenen naisen asemaa tarkastellaan (Grayzel 2002, 101). Tämä ajatus pätee myös toisen 

maailmansodan aikaiseen Suomeen. Kun emansipaatio ymmärretään pelkästä 

sukupuolisorrosta vapautumiseksi, voidaan Suomen sota-aikaa pitää emansipatorisena. Tämä 

näkemys voidaan kuitenkin kyseenalaistaa esittämällä kaksi kysymystä. Ensinnäkin voidaan 

kysyä, voidaanko sellaista työtä pitää vapauttavana, joka on vahvasti sukupuolittunutta (vrt. 

esim. Markkola 2003, 54–55). Toisekseen voidaan kysyä, voidaanko puhua naisten 

emansipaatiosta, jos vapautuminen koskee lähinnä ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvia 

valkoisia heteronaisia. 
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Vaikka Suomen sota-ajan vaikutuksia naisten asemalle ei tule väheksyä, on emansipaatiota 

tarkasteltava mielestäni sukupuolta laajemmassa kontekstissa. Kun emansipaatio ymmärretään 

sukupuoli-, luokka-, rotu- ja seksuaalisesta sorrosta vapautumiseksi, ei Suomen sota-aika näytä 

tutkimusaineistoni perusteella kovinkaan emansipatoriselta. Jatkossa olisikin mielenkiintoista 

tutkia esimerkiksi sitä, millaisia yksityiseen ja yhteiskunnalliseen äitiyteen liittyviä 

mahdollisuuksia ja velvollisuuksia eri vähemmistöihin kuuluvilla naisilla sota-aikana oli. 

Odotettiinko esimerkiksi Suomessa asuvien ei-suomalaisten tai rodullistettujen naisten 

toimivan suomalaisten valkoisten naisten tavoin sekä yksityisinä että yhteiskunnallisina 

äiteinä? Samoin olisi mielenkiintoista tutkia, millä tavoin äidillisyys ja äidillinen työ näkyivät 

miesten sotaponnisteluihin osallistumisessa. Miten esimerkiksi lääkintämiesten tekemästä 

työstä kirjoitettiin lehdissä? 
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