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1 JOHDANTO 
 

Sota-aika oli myös otollista ”taisteluaikaa” naissankareille. Olihan silloin sitä 

”taistelumestaa” paljon. Reheviä ja mitä leveämpiä kuvauksia kerrottiin ja tapahtui joskus, 

että semmoinenkin kaveri, joka tuskin tyttöihin päin tohti katsellakaan ainakaan selvinpäin, 

saattoi lomalta tultua kertoa kovia tarinoita. Mutta epäilemättä tässäkin lajissa oli niitä 

”mestarimiehiä” jos lie ollut ”alokkaitakin”.1 

Eräs suurimpia haaveita jokaisella miehellä oli loma. Sitä odotettiin hartaasti ja lomalla 

sattuneista naisseikkailuista puhuttiin päivät ja illat usein. Kun mies joutuu olemaan 

yhdeksänkin kuukautta sidottuna samaan korsuun ja samaan juoksuhaudan pätkään yöllä ja 

päivällä kuolemanvaarassa joka hetki, ei ole lainkaan ihme vaikka hän kyllästyy ja väsyy. 

Mutta kun hän viimeinkin pääsee lomalle niistä olosuhteista elävänä niin se tunne on aivan 

ihmeellinen, joka hänet silloin valtaa. On niin kuin kaikkivaltias Jumala olisi antanut 

lahjaksi pienen palasen ihanaa nuoruutta ja elämää. Sellainen nuorukainen jolla siihen 

mennessä ei ole ollut naisen kanssa seksuaalisia kokemuksia päättää hankkia loman aikana 

niitä vaikkapa ilotytöiltä. Kenellä on vaimo tietää, että tämä odottaa kiihkeänä ja jokainen 

hetki käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.”2 

Näin kaksi suomalaista veteraania muisteli jatkosodan aikana rintamalla käytyä 

keskustelua ”naisseikkailuista”, lomien piinallisesta odotuksesta ja niiden tarjoamista 

mahdollisuuksista seksiin. Lainaukset alleviivaavat varjoja, joita sota seksuaalisuuden ja 

seksuaalisen kanssakäymisen ylle langetti: kaipausta seksiin, läheisyyteen ja sodan 

julmuudelle menetettyyn nuoruuteen, jota värittivät väkivalta ja kuolemanpelko. Mutta 

mitä muita merkityksiä rintamalla ”päivät ja illat” käydyllä seksipuheella oli 

rintamayhteisön arjessa ajanvietteen ja viihteen rinnalla?  

Sota- ja armeijajuttuihin ovat kuuluneet annettuna vakiona korvia kuumottavan rivo 

huumori ja punastuttava seksipuhe. Etenkin seksipuhe on nähty nuorten miesten 

mahtailuna, kukkoiluna ja paikan hakemisena miehisessä sukupuolieroa tuottavassa 

tilassa.3 Ilmiön tunnettuuden, ilmiselvyyden ja laajuuden nimissä on kuitenkin vaikeaa 

välttyä ajatukselta, etteikö seksipuheella ja huumorin varjolla toistetuilla asenteilla ja 

käsityksillä olisi muuta roolia sotilasyhteisöjen elämässä, kuin puhdas viihdearvo. Tämä 

oletus seksuaalisuuden valjastamisesta palvelemaan muutakin kuin pelkkää ase- tai 

sotapalveluksenaikaista retorista huvittelua sai minut tutkimaan heteroseksuaalisuuden 

 
1 SKS, KRA, korsu. 
2 SKS, KRA, korsu. 
3 Puhun tässä yhteydessä yksinomaan miehistä, koska tähän mennessä maailmanlaajuisesti valtaosa 

armeijoiden vahvuudesta on koostunut oletusarvoisesti miehistä. Myös Suomen sodanaikainen 

asevelvollisuuslaki sukupuolitti sotilaat miehiksi. Ks. lisää esimerkiksi Ahlbäck 2014, 194, 195. 
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merkityksiä laajemmin osana etulinjan arkea jatkosodassa. Sanat sisältävät valtaa ja 

todellisuuksien rakennuspalasia – eivätkä pojat suinkaan ole vain poikia. 

Tämän vuoksi tutkin sitä, mitä sotilaat puhuivat keskenään rintamalla seksistä ja 

seksuaalisuudesta. Tarkastelukulmaksi olen valikoinut rintamayhteisöjen 

heteroseksuaaliset maskuliinisuudet 1940-luvun suomalaisen yhteiskunnan 

heteronormatiivisuuden ja aineistossa esiintyvien korostuneiden hetero- ja mies 

oletusten vuoksi.4  

Mitä seksiin kuului ja mitä sen saamiseksi tuli tehdä? Entä millainen oli rintamalla ja 

lomalla ihanteellinen sotilas ja seksuaalinen toimija? Koska puhetta on seksistä ja 

seksuaalisuudesta ollut paljon, on sillä ollut myös tyhjän tilan täyttöä suurempia 

merkityksiä yhteisössä. Mitä siis olivat rintamayhteisöissä vallinneet tietoisesti ja 

tiedostamatta jaetut oletukset ja käsitykset meistä sotilaina ja heteroseksuaalisina 

miehinä? Entä mitä merkityksiä niillä oli ja miksi seksipuhe oli niin tärkeä osa korsujen 

jokapäiväisiä keskusteluita? Tutkin aihetta sotilaiden itsensä noin 30 vuotta toisen 

maailmansodan päättymisen jälkeen kirjoittaman muistitietoaineiston kautta. 

Aineistossa veteraanit ovat muistelleet arkeaan rintamalla, johon kuului oleellisena 

osana puhe ja haaveilu seksistä sekä yleisesti naisia kohtaan tunnettu kaipuu. 

Toivon, että tämä tutkielma täyttää aukkoja suomalaisessa sota- ja 

sukupuolihistoriantutkimuksessa. Vaikka rintamalla käytyä seksuaalikerrontaa ja 

paikoitellen räikeän naisvihamielistä puhetta on tutkittu jonkin verran, jopa samaa 

aineistoa käyttäen kuin tässä tutkielmassa5, on itse puheen takana vallinneen hetero- ja 

miesoletusten sekä heteroseksuaalisuuden yhteisöä palvelevien merkitysten ja 

funktioiden analyysi jäänyt vähemmälle huomiolle. Sari Näre arvioi korsuaineiston 

seksuaalikerrontaa taidokkaasti ja kirjavasti analysoivassa kirjassaan Sota ja Seksi, että 

etulinjan seksipuheissa rakennettiin yhteenkuuluvuutta.6 Näreen arvio on tämän 

tutkielman hypoteesi. 

 
4 SETA määrittelee hetero-oletuksen ”kulttuuriseksi ja yhteiskunnalliseksi ajattelumalliksi, jonka johdosta 

kaikkien ajatellaan olevan heteroita”. Miesoletuksella viittaan tässä oletukseen, jonka mukaan kaikki 

suomalaiset sotilaat olivat miehiä 1939−1945. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/ 
5 Näre, Sari (2017). Sota ja seksi: rintamamiesten seksuaalikerrontaa talvi- ja jatkosodan ajalta. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki; Mikkola, Hanna (2008). Puhetta puuttuvasta. Naiset 

korsuperinteen keruukilpailun aineistoissa. Elore 15(2)/2008, 1−19.  
6 Näre 2017, 61. 
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Haluan sosiaalihistorian näkökulmasta rakentaa tutkielmassani suomalaista 

sukupuolihistoriaa sekä tuottaa uutta ymmärrystä siitä, miksi sukupuoli ja seksuaalisuus 

ovat olleet – ja ovat edelleen − niin merkittäviä tekijöitä asevoimissa, ja mitä arvoa 

niillä on ollut yhteisön toiminnan kannalta. Näin voidaan ymmärtää paremmin 

sukupuoleen liittyviä asenteita, oletuksia ja ennakkoluuloja myös tämän päivän 

asevoimissa. Sota-aikaa on tutkittu ja tutkitaan naishistorian näkökulmasta enenevissä 

määrin, mutta naistutkimuksen ulkopuolella sotahistoriantutkimuksen protagonistiksi 

valikoituu edelleen yleensä sukupuolettomaksi neutralisoitu mies. Tavoitteeni on tässä 

tutkielmassa kirjoittaa pala suomalaista mieshistoriaa vuosilta 1941–1944, jossa sota-

ajan poikkeuksellisuus suhteiden ja seksin maailmassa näyttelee laboratorion osaa: 

millaista mieheyttä ja heteroseksuaalisuutta rintaman korostetun miehisessä ja 

väkivallan sävyttämässä maailmassa rakennettiin ja mitä tarkoitusta ne palvelivat?  

 

1.1 Sukupuoli ja seksuaalisuus sodan kontekstissa 

Tarkastelen sota-ajan suomalaisia maskuliinisuuksia seksuaalisuuden linssin läpi sekä 

näiden roolia rintamayhteisöjen toiminnassa, ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden 

tunteessa, yksilön ja yhteisön tasoilla. Haluan teroittaa, etten tarkastele seksuaalisuutta 

sukupuolesta johtuvana tekijänä, vaan heteroseksuaalisuutta yhtenä mies- ja 

naissukupuoliin liitetyistä normeista sekä sukupuolten käyttäytymiselle asetetuista 

odotusten määrittäjistä suomalaisessa yhteiskunnassa sotavuosina. 

Erityisesti totaalisen sodan aikana, jolloin yhteiskunnalliset toiminnot on valjastettu 

sodan palvelukseen, on myös sukupuolierolla ja seksuaalisuudella oma osuutensa sodan 

totaliteetissa. Eri kulttuureissa ja kautta aikojen on havaittu, että sota yhtenäistää 

sukupuolirooleja ja sukupuoliin kohdistuvia odotuksia sukupuolinormien 

moninaisuuden kustannuksella.7 

Suomessa sodanaikaisiin ja sukupuolirooleihin on kuulunut esimerkiksi miehille liuta 

hyvin perinteisiä länsimaisissa kulttuureissa maskuliinisiksi miellettyjä piirteitä, kuten 

taisteluissa käytännölliset fyysinen voima ja emotionaalinen pidättyvyys, kun naisille 

taas ihanteellisena pidettiin uhrautumista ja seksuaalista pidättyvyyttä.8 Sukupuoliroolit 

 
7 Goldstein 2001, 9. 
8 Esim. Jokinen 2000, 218; Näre 2017, 13; Aunila, 2020;  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000006630003.html  

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006630003.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006630003.html
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palvelivat, tai ainakin niiden haluttiin palvelevan, koko kansakunnan sotaponnistusta. 

Tämän vuoksi on arvioitu, että kulttuurista toiseen miehiä koskeviin sukupuolirooleihin 

on liitetty ajatus ”kovuudesta” taistelussa taistelumoraalin kasvattamiseksi.9 

Toisesta maailmansodasta on Suomessa ja kansainvälisesti puhuttu seksuaalisen 

vallankumouksen vauhdittajana sekä vedenjakajana ja murroksena seksuaalisuuden, 

erityisesti heteroseksin ja -suhteiden, maailmassa. Sota lisäsi ihmisten, erityisesti 

nuorten, liikkuvuutta ja poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne vähensi 

seksuaalisuuden kontrolloinnin mahdollisuuksia. Liikkuminen koti- ja sotarintamien 

välillä toi mukanaan uusia ja kiinnostavia tilaisuuksia seksikumppaneiden löytämiseen, 

ja yleisesti uskotaan, että sota ja siihen kietoutuneet väkivallan ja kuoleman uhka saivat 

monet ”elämään kuin viimeistä päivää”.10 

Erityisesti naisten mahdollisuuksia ja uskallusta seksisuhteisiin heittäytymiseen 

patriarkaatin paheksuvan silmän ainakin hetkellisesti toisaalle kohdistunut katse lisäsi. 

Hetkellinen helpotus ei kuitenkaan tarkoittanut kokonaisvaltaista naisen aseman 

parantumista seksuaalisuuden kentällä, sillä lisääntyneistä mahdollisuuksista huolimatta 

asenteet, joita edellä tarkastelen, olivat edelleen naisen seksuaalisuutta ja halua 

kontrolloivia. Arvio sota-ajasta naisten seksuaalisuuden vapauttajana on samansukuista 

käsityksen kanssa, että sota olisi kiinnittänyt naiset kodin ulkopuolisen palkkatyön 

syrjään kiinni – tätä tapahtui sota-aikana, mutta pysyvä muutos saavutettiin vasta paljon 

myöhemmin. Ja paljon on vielä tehtävää. 

En siis käsittele tutkielmassani sotaa kaiken muuttaneena katkoksena tai käännekohtana, 

vaan pikemminkin kontekstina, johon sisältyi muiden poikkeusten ja äärimmäisyyksien 

ohella sellaisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä omaleimaisia piirteitä, jotka 

voivat vain harvoin olla olemassa muussa kontekstissa tai samankaltaisissa 

mittasuhteissa. Näitä piirteitä ovat rintamayhteisön liminaalitilan synnyttämä 

yhteisöllisuus, yhteisön homososiaalisuus ja edellä mainitut ylhäältäpäin sanellut 

sukupuoliin kohdistuvat vaatimukset ja niiden alisteisuus yhteiselle sotaponnistukselle 

niin yksikön kuin strategian tasoilla.11 Nämä tekijät määrittivät sodanaikaisen 

 
9 Goldstein 2001, 9. 
10 Ks. lisää Näre 2017. 
11 Liminaalitila on arjen ulkopuolella syntynyt välitila, jonka väliaikaisuus on tiedettyä. Tällaisessa 

tilanteessa syntyneelle yhteisölle on ominaista voimakas yhteisöllisyyden tunne ja normien kääntyminen 

päälaelleen. Homososiaalisuus tarkoittaa samansukupuolista yhteisöä, tässä yhteydessä oletetusti 

miesyhteisöä. Liminaalitilasta ks. lisää Kivimäki, Ville (2013). Murtuneet mielet: taistelu 

suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945. Helsinki, WSOY. 
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seksuaalisuuden toimintaympäristöä ja muokkasivat suomalaista sukupuolijärjestelmää 

sodan aikana ja sen jälkeen. 

 

1.2 Tutkimusaihe, keskeiset tutkimuskysymykset ja tutkielman kulku 

Tutkielmani käsittelee heteroseksuaalisia maskuliinisuuksia ja niiden tuottamista sekä 

merkityksiä jatkosodanaikaisen rintamayhteisön ja sotilaiden elämässä kahdesta 

näkökulmasta. Tutkimuskysymysten lähtökohtana toimii käsitys Suomen armeijan 

voimakkaasta sukupuolittuneisuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan 

heteronormatiivisuudesta 1940-luvulla. 

Rintama oli miehille rajattu fyysinen ja henkinen tila, jota miehiseksi määritti 

viimekädessä sotilaat miehiksi sukupuolittava Suomen asevelvollisuuslaki, jolla oli 

suora vaikutus siihen, mitä mieheyteen kuului 1940-luvun Suomessa.12 Lisäksi 

sotaakäyvä suomalainen yhteiskunta oli lainsäädännöltään ja asenteiltaan vahvan 

heteronormatiivinen, jonka nimissä sotilaat oletettiin automaattisesti 

heteroseksuaalisiksi cis-miehiksi13. Olen rajannut näkökulmat sodanaikaisten 

heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien tarkasteluun yksilön ja yhteisön näkökulmasta, 

joiden ympärille tutkimuskysymykset ja aineiston tarkastelu rakentuvat. Haluan 

kuitenkin alleviivata, etteivät nämä yhteiskunnan, lain ja armeijan tekemät 

sukupuolitukset edusta sotilaiden ja kokemusten todellista seksuaalisen suuntautumisen 

ja sukupuolten moninaisuutta, eikä myöskään tutkielmani tarkastelukulma tätä 

moninaisuutta kiellä. 

Ajallisesti olen rajannut tutkielmani koskemaan jatkosodan aikaa, vuosia 1941–1944. 

Syy rajaukselle on aineiston saatavuus. Käytän aiheen tutkimiseen Korsuperinnekeruun 

aineistoa, joka on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) 1970-luvun alussa 

järjestämä kilpakeruu, jossa veteraaneilta kerättiin kokemuksia ja muistoja arjesta 

rintamalla. Tämä niin sanottu korsuaineisto sisältää eniten muistelua jatkosodan ajalta, 

minkä vuoksi olen valinnut tarkasteltavaksi jatkosotavuodet. Jatkosotaan kuului pitkä ja 

puuduttava asemasotavaihe, joka kesti joulukuusta 1941 kesäkuuhun 1944. Tälle ajalle 

 
12 Ahlbäck 2014, 194. 
13 Mies, joka on syntymässä määritelty mieheksi ja jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu 

vastaavat kulttuurissa määriteltyä mieheyttä. Ks. lisää https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/ 

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
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suuri osa korsuaineiston muistelusta sijoittuu, kun lomat pyörivät normaaliin tapaan ja 

sotilailla oli enemmän aikaa jutusteluun ja puuhasteluun rintamalinjojen pysyessä 

paikoin hyvinkin hiljaa kahden ja puolen vuoden ajan. 

Ensimmäinen yksilön kokemusten ja puheen kautta tarkastelemani tutkimuskysymys 

on, millä tavoilla sotilaat rakensivat ja toteuttivat heteroseksuaalisia maskuliinisia ja 

seksuaalisia identiteettejä rintamaoloissa. Tarkoitukseni on havainnollistaa, millaisia 

toiminnan- ja puhetapoja heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien ja hegemonisen 

maskuliinisuuden tuottamiseen ja tavoitteluun käytettiin sotilaiden kesken rintamalla. 

Tämän pohjalta tarkastelen yksilöiden toiminnan kautta sitä, millaisia hegemonisia 

maskuliinisuuksia rintamayhteisöissä tuotettiin sekä sitä, mitä yksilöltä täten odotettiin 

miehenä ja seksuaalisena toimijana – millaista seksuaalista toimintaa pidettiin miehelle 

ihanteellisena. 

Toisena tarkastelen sitä, mikä merkitys heteroseksuaalisilla maskuliinisuuksilla oli 

rintamayhteisöissä jatkosodan aikana. Täydentäen ja peilaten yksilön tarkastelun kautta 

saatuja havaintoja tutkin yhteisön näkökulmasta sitä, millä tavalla seksistä ja 

seksuaalisuudesta puhuttiin rintamayhteisössä, mikä oli rintamayhteisöissä sallittua ja 

kiellettyä seksuaalisuuden ilmaisua tai seksuaalista toimintaa sekä sitä, millä tavoilla 

hegemonista maskuliinisuutta tuotettiin rintamayhteisössä. Näiden kautta tutkielman 

pääkysymykseksi tarkentuu sen tarkastelu ja selittäminen, mitä tarkoituksia jaettu 

heteroseksuaalinen maskuliinisuus palveli ja millaisia merkityksiä sille annettiin 

jatkosodanaikaisissa rintamayhteisöissä. 

Tutkielmani nojaa teoreettisesti sukupuolihistoriaan, feministiseen sukupuolen teoriaan 

ja maskuliinisuuksien valtasuhteisiin, joita tarkastelen hegemonisen maskuliinisuuden 

käsitteen kautta. Teoreettisiin lähtökohtiin ja tutkielmassa esiintyviin käsitteisiin 

keskityn luvussa 2. Alaluvuissa 2.5 ja 2.6 esittelen rintamayhteisöihin liittyvää 

tutkimusta ja sukupuolentutkimusta armeijan kontekstissa sekä aikaisempaa suomalaista 

seksitutkimusta ja sen lähdekritiikkiä. 

Luvussa 3 esittelen tarkemmin tutkimusmenetelmänä käytettyä laadullista 

sisällönanalyysiä ja tutkimusaineistona käyttämääni korsuperinnekeruun aineistoa. 

Tutkielma on aineistolähtöinen ja tarkastelen aineistosta tekemiäni havaintoja suhteessa 

teoreettiseen viitekehykseen ja aikaisempaan tutkimukseen. Alaluvussa 3.2 pohdin 

tarkemmin muistitiedon ominaisuuksia ja korsuperinnekeruun erikoispiirteitä. 
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Luvuissa 4 ja 5 esittelen analyysin tulokset. Ensimmäisenä luvussa 4 tarkastelen 

heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien rakentamista ja merkityksiä yksilön 

näkökulmasta sekä käsityksiä siitä, millainen suomalainen sotilas ja mies ihanteellisesti 

oli seksuaalisena toimijana. Luvussa 5 tarkastelen heteroseksuaalisten 

maskuliinisuuksien merkityksiä rintamayhteisölle sekä seksipuheen erilaisia funktioita 

yhteisössä. Luvussa 6 esitän yhteenvedon havainnoistani ja pohdin mahdollisuuksia 

tulevalle tutkimukselle. 

 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA AIKAISEMPI 

TUTKIMUS 
 

Teoreettiselta viitekehykseltään tutkielmani liikkuu kriittisen miestutkimuksen ja 

sukupuolihistorian alueilla. Näihin tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin 

kiinnitetään tutkielmassa vahvasti sukupuolen teoretisointi, hegemoninen 

maskuliinisuus ja sotatilassa korostuva tarve ryhmän koheesiolle. Sukupuolihistoriaa, 

miestutkimusta, sukupuolta ja yhteisöä toisiinsa linkittyen tarkastelevassa teoreettisessa 

viitekehyksessä on mahdollista ymmärtää moniulotteisesti sukupuolen ja 

heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien tuottamista ja funktioita sota-ajan Suomessa 

sekä laajemmin näiden merkitystä suomalaiselle sukupuolijärjestelmälle ja 

seksuaaliselle käyttäytymiselle.  

Tutkielma edustaa sotahistorian uusia suuntauksia. Uuden vastinparina pidetään niin 

sanottua perinteistä tai virallista sotahistoriaa, jonka nimissä on tutkittu sodan taktisia, 

strategisia ja operationaalisia puolia sekä sodan poliittista historiaa ja poliittisia 

vaikutuksia. Näitä tutkivat sotien jälkeen ensimmäisenä upseerit usein 

henkilökohtaisista näkemyksistään ja toiminnastaan käsin. Tutkimus keskittyi 

jälleenrakennuksen aikana ja vielä 1970-luvulle asti pitkälti sodan operationaalisiin ja 

taktisiin tekijöihin sodan tiettyjen poliittisten ja ideologisten aiheiden arkuuden vuoksi. 

Näin myös Neuvostoliiton vaikutus näkyi suomalaisessa sotahistoriantutkimuksessa.14 

 
14 Ks. Kivimäki 2011, 9, 10. 
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Tutkimussuuntauksena moninaisuudessaan ja kompleksisuudessaan vaikeasti 

määriteltävä uusi sotahistoria, New Military History, löydettiin Suomessa 1970-luvulla, 

kun Suomi toisessa maailmansodassa -projekti (SUOMA) käynnistettiin 1975. 

SUOMA-projektin tavoitteena oli tutkia suomalaisen yhteiskunnan mobilisointia ja sen 

vaikutuksia eri väestöryhmiin. Projektin myötä sodan yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 

vaikutuksiin alettiin etsiä vastauksia talous-, sosiaali- ja kulttuurihistorian keinoin sekä 

tuottaa uuta tietoa muun muassa kotirintamasta, evakoista, säännöstelystä, kulttuurista 

ja sensuurista.15 

Sittemmin uutta sotahistoriaa ja siihen vahvasti kuuluvaa sodan kokemushistoriaa on 

Suomessa tutkittu paljon, ja aiheeseen liittyvää kevyempää kirjallisuutta on julkaistu 

merkittävä määrä. Kuitenkin 1990-luvulle saakka sotahistoria oli usein miesten 

historiaa, olematta kuitenkaan mieshistoriaa. Sukupuolihistoria ja naishistoria alkoivat 

yleistyä myös sotahistoriantutkimuksessa 1990–2000-luvuilla. Tiina Kinnunen ja Ville 

Kivimäki toivat yhteen uusia sotahistorian kulttuurisia, sosiaalisia ja tällä kertaa myös 

psykohistoriallisia suuntauksia 2000-luvun puolivälissä toimittamassaan teoksessa 

Ihminen sodassa. Kirja artikkeleineen nosti esiin uuden sotahistorian näkökulmana, joka 

toi sotahistorian tutkimukseen taas uusia teoreettisia lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, 

lähteitä ja jopa tieteenaloja, kuten jälleen enenevissä määrin sotahistorian 

sukupuolihistorialliset ja psykohistorialliset näkökulmat sekä yksilön kokemusten 

keskeisyyden.16 

1970-luvulta lähtien merkittävä uuden sotahistorian näkökulmia avaava vaikutus on 

ollut sotien aikajanojen venyttäminen varsinaisia sotavuosia, eli Suomessa erityisesti 

1918 ja 1939–1945, huomattavasti laajemmalle. Toinen suuri muutos on koskenut 

käsitystä siitä, mitä kaikkea sota on ja mihin se vaikuttaa. Toisen maailmansodan 

kaltainen totaalinen sota, jonka tarkoituksiin mobilisoitiin kokonaisia yhteiskuntia, 

kosketti kaikkia elämän osa-alueita. Tämän vuoksi sodan, seksuaalisuuden ja 

sukupuolijärjestelmän tarkastelu yhdessä on mielekästä. 

Tutkielmassani sota tarjoaa kontekstina mahdollisuuden tarkastella hegemonisia 

maskuliinisuuksia ja heteroseksuaalisia maskuliinisuuksia suhteessa toisiinsa tavalla ja 

 
15 Kivimäki 2011, 17, 18; Ks. Heikkilä, Hannu, Henriksson, Markku & Oittinen, Paula (toim.): SUOMA. 

Suomi toisessa maailmansodassa -projektin julkaisuja 1. Helsinki 1976, 266. 
16 Kivimäki 2011, 35; Kinnunen & Kivimäki, 2006. Psykohistoria on tutkimussuuntaus, joka yhdistelee 

psykologiaa, historiaa ja yhteiskuntatieteitä ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseksi menneisyydessä ja 

nykyajassa. 
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aineiston kautta, jota ei rauhanoloissa ole mahdollista tuottaa. Näin tutkielmani edustaa 

sotahistoriantutkimuksen uusia traditioita, joissa sodan rajoja ja käsityksiä sodan 

vaikutuksista venytetään etsimällä uutta tietoa ihmisen ja yhteisöjen toiminnasta sodan 

poikkeuksellisessa ja äärimmäisessä toimintaympäristössä. Perimmäinen kysymys 

kuuluu, miksi seksuaalisuudella ei olisi merkitystä etulinjassa?  

 

2.1 Keskeiset käsitteet 

Käytän tutkielmassani useita hankalasti määriteltäviä ja vailla tyhjentävää virallista 

määritelmää olevia käsitteitä. Käsitteiden käytön toinen haaste on uusien, tai ainakin 

vasta toisen maailmansodan jälkeen esiteltyjen, yhteiskuntatieteellisten käsitteiden 

suhde tutkimusaineistoon ja sodanaikaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi tutkielmani 

kirjoitusaikana tutkijoiden kesken ja yhteiskunnassa yleisesti on käyty runsaasti 

keskustelua sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyvästä käsitteistöstä, 

mikä alistaa valitsemani käsitteet auttamatta vanhentumiselle. Tämän vuoksi pyrin 

määrittelemään työkaluiksi valitsemani käsitteet siten, että ne kestäisivät 

mahdollisimman hyvin ajallista muutosta niin historian, nykyhetken kuin 

tulevaisuudenkin aikana. 

Tutkin rintamayhteisöjä, joka on määritelmältään hyvin löyhä. Omaa komppaniaansa 

tarkkaillut ja sen pohjalta sosiologian väitöskirjansa Komppania pienoisyhteiskuntana, 

tutummin Komppania, sodan jälkeen laatinut Knut Pipping on arvioinut, että jatkosodan 

aikana sotilaille komppania oli joukkuetta tai pataljoonaa tärkeämpi sisäryhmä.17 

Komppanian vahvuus jatkosodan aikana esimerkiksi jalkaväessä oli noin 150-200 

henkilöä ja joukkueen noin 40.18  Tutkimaani seksipuhetta käytiin yleensä pienemmissä 

ryhmissä, esimerkiksi samassa korsussa tai muussa majoituksessa majoittuvien kesken, 

jolloin puhutaan arviolta puolijoukkueen vahvuisista, noin 20 hengen, ryhmistä joiden 

kanssa on luonnollisesti vietetty enemmän aikaa. Arvioin kuitenkin, että komppanian tai 

jopa pataljoonan (noin 900 sotilasta) sisällä saattoi vallita hyvinkin yhtenäinen kulttuuri 

 
17 Pipping 1978, 13. 
18 https://www.reservilainen.fi/uutiset/karjalan_armeijan_joukot_ja_kokoonpano_-

_vahvuus_oli_jopa_100_000_sotilasta  

https://www.reservilainen.fi/uutiset/karjalan_armeijan_joukot_ja_kokoonpano_-_vahvuus_oli_jopa_100_000_sotilasta
https://www.reservilainen.fi/uutiset/karjalan_armeijan_joukot_ja_kokoonpano_-_vahvuus_oli_jopa_100_000_sotilasta
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suhteessa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Rintamayhteisöllä viittaan siis yleensä noin 

komppanian kokoiseen joukkoon ihmisiä. 

Sukupuolijärjestelmä koostuu jaetuista ja yhteiskunnassa sisäistetyistä sukupuoliin 

liitetyistä kulttuurisista uskomuksista sekä niiden vaikutuksista sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ja konteksteissa. Tässä yhteydessä sukupuoli käsitetään joukoksi 

institutionaalisia sosiaalisia käytäntöjä, joiden kautta rakennetaan käsitystä ihmisistä 

kuuluvina kahteen erilliseen ja toisensa poissulkevaan kategoriaan, miehiin ja naisiin 

sekä järjestetään eriarvoisuutta sosiaalisissa suhteissa. Sukupuoleen ja sen ilmaisuun 

sosiaalisissa suhteissa kuuluu käyttäytymistapoja ja järjestelmällisiä käytäntöjä 

yksilöllisellä tasolla. Sukupuolijärjestelmä on siis tiettyyn yhteiskuntaan ja jaettuun 

kulttuuriin omaksuttu sukupuolten arvojärjestys ja joukko sukupuoliin ja toimintaan 

liitettyjä ja niiltä odotettuja ominaisuuksia. Tässä tutkielmassa sukupuolijärjestelmä on 

sodan lisäksi toinen konteksti, jossa sotilaiden toimintaa tarkastellaan. 19 

Sukupuolijärjestelmään kuuluu seksuaalinen käsikirjoitus, johon viittaan luvuissa 4 ja 5 

myös seksuaalisena koreografiana. Tällä tarkoitetaan sosiaalista käsikirjoitusta, eli 

toiminnantapaa tai oletusta toiminnasta, johon kuuluu käyttäytymisen malleja, 

sukupuolirooleja, tunteiden ja kiintymyksen ilmaisua, kontrollia, perhekäsityksiä ja 

moraalikäsityksiä, ja jotka ohjaavat seksuaalisia ja romanttisia suhteita sekä niihin 

ryhtymistä.20 Seksuaalisen käsikirjoituksen tai koreografian käsitteellä kuvaan 

heteroseksuaalisiin maskuliinisuuksiin liitettyä ja miehiltä odotettua toiminnan tapaa 

seksissä ja seksisuhteissa. 

Maskuliinisuus on kulttuurisidonnaista, yleensä mieheyteen ja miehisyyteen liitettyjä 

asioita ja normeja, jotka voivat olla esimerkiksi piirteitä, ominaisuuksia ja toimintaa.21 

Maskuliinisuuden tavoin myös seksuaalisuus on sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

muovautuvaa.22 Tämän pohjalta määrittelen heteroseksuaaliset maskuliinisuudet 

sellaisiksi seksuaalisen toimijuuden piirteiksi, joilla pyritään tuottamaan ja toisintamaan 

 
19 Ridgeway & Correll 2004, 510–512. Ks. lisää esimerkiksi Butler, 1999; Jokinen, 1999. 
20 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 40, 41. 
21 Maskuliinisuus tai maskuliiniset ominaisuudet eivät liity suoraan tai vain miessukupuoleen. 

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/; https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-

arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto  
22 Löfström 1999, 12. 

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto
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sekä heteroseksuaalisia että maskuliinisia ominaisuuksia ja piirteitä tiettynä aikana ja 

tietyssä paikassa.  

Hegemonisella maskuliinisuudella tarkoitetaan sellaista kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 

yhteiskunnallisesti hyväksyttyä maskuliinisuutta, jolla on valtaa ei-hegemonisiin 

maskuliinisuuksiin ja feminiinisyyteen nähden, eikä sitä ole olemassa tämän 

valtasuhteen ulkopuolella.23 Hegemoninen maskuliinisuus ei ole yksittäinen 

ihanteellinen miehen malli, vaan joukko aikaan ja paikkaan sidottuja ideaaleja, jolloin 

useat hegemoniset maskuliinisuudet voivat elää rinnakkain. Käsitän tässä tutkielmassa 

hegemonisen maskuliinisuuden spektriksi, jolle tietyt hegemoniset maskuliiniset ja 

heteroseksuaalisen maskuliinisuuden piirteet sijoittuvat, ja joita ilmentämällä sotilaat 

tuottivat hegemonista maskuliinisuutta yhteisössään ja tavoittelivat hegemoniaa 

suhteessa toisiin miehiin. Tarkastelen hegemonista maskuliinisuutta lisää alaluvussa 2.4.  

 

2.2 Sukupuolihistoria ja kriittinen miestutkimus 

Kriittinen miestutkimus on osa feminististä sukupuolentutkimusta, ja sen tehtävä on 

tuottaa uusia tapoja puhua miehistä ja maskuliinisuuksista sekä tutkia miestä 

sosiaalisesti ja historiallisesti rakentuneena sukupuolena ja sukupuolen tuottamista 

toimintana.24 Tutkimussuunnan erottaa muusta feministisestä sukupuolentutkimuksesta 

tutkimuskohteen suhde valtaan: miesten suhde valtaan vallitsevassa 

sukupuolijärjestelmässä on erilainen kuin naisten, jotka on nähty 

sukupuolentutkimuksen ensisijaisena kohteena.25 Tämän valtasuhteen vuoksi käytän 

teoreettisessa viitekehyksessä myös hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä, jonka 

avulla tarkennan miesten välisiä valtasuhteita rintamayhteisöissä. 

Miestutkimuksessa on tutkittu muun muassa miesten suhdetta väkivaltaan, isyyttä, 

urheilua, luokkaa, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä kolonialismia ja rasismia 

useilla eri tieteenaloilla, kuten yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteessä, 

kulttuurientutkimuksessa ja psykologiassa.26 Vaikka tämän tutkielman keskiössä ovat 

 
23 Ks. lisää Jokinen 2000; Messerschmidt 2018; Mosse 1985. 
24 Jokinen 1999, 8, 22. Sukupuolen tuottamisesta toimintana ks. lisää Butler 1999. 
25 Jokinen 1999, 8. 
26 Esim. Jokinen 1999; Jokinen 2000; Kimmel, Hearn & Connell 2004. 
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ensisijaisesti heteroseksuaaliset maskuliinisuudet ja sukupuoli, ei niitä voi irrottaa 

väkivallan leimaamasta ympäristöstä, jossa niitä on tuotettu. Miessukupuolen ja 

maskuliinisten seksuaalisuuksien tuottamista sodan kontekstissa on edelleen mielekästä 

tarkastella nykypäivänä, jolloin globaalisti armeijat ovat instituutioina vahvasti 

sukupuolittuneita.27  

Tarkastellessani 1940-luvun sota-aikaa Suomessa tutkielmani edustaa  

sukupuolihistoriaa. Alan tutkimus käynnistyi nykyisenkaltaisena toisen aallon 

feminismin myötä 1960-luvulla naishistoriana, joka tutki naisia yhteiskunnallisina 

toimijoina. Nykyään naishistoria on käsitteenä laajentunut monitahoiseksi 

sukupuolihistoriaksi, joka tutkii sitä, mitä tarkoittaa tulla määritellyksi tiettyyn 

sukupuoleen tiettynä aikana ja tietyssä paikassa.28 Sukupuolihistorian alla on tutkittu 

laajaa sosioekonomisten ja poliittisten ilmiöiden kirjoa: luokkaa, seksuaalisuutta, 

ihmissuhteita ja aatteita. 

Koska kriittisen miestutkimuksen ja sukupuolihistorian jakama tavoite on muuttaa 

vallitsevaa patriarkaalista valtarakennetta ja sukupuolijärjestelmää sekä tuottaa uusia 

tapoja puhua maskuliinisuuksista ja miehistä, puhutaan tutkimuksen piirissä 

maskuliinisuuksista monikossa. Mieheys on sosiaalinen konstruktio, joka yhdessä 

mieheksi itsensä määrittämisen ja määritetyksi tulemisen kanssa muokkaavat yksilön 

identiteettiä ja toimintaa.29 Monikon käytöllä tässäkin tutkielmassa alleviivataan 

todellisuutta, jossa on monia tapoja olla mies, maskuliininen ja seksuaalinen toimija. 

Sukupuolihistorialle on ollut perinteisesti keskeistä sukupuolieron käsite. Eri 

sukupuolilla on erilainen suhde valtaan, ja tämä valta määrittelee sukupuolijärjestelmää. 

Miehiä ja maskuliinisuuksia tarkastelevassa sukupuolihistoriassa on tärkeää huomioida 

ero niin sanottuun valtavirtatutkimukseen, jota on kuvattu myös osuvasti 

englanninkielisellä termillä malestream.30 Käsitteellä tarkoitetaan miehiä koskevaa 

tutkimusta ja historiankirjoitusta, joka kuitenkin jättää huomioimatta sukupuolen 

tutkittavaan ilmiöön vaikuttavana tekijänä sekä sukupuolen yhteydet teoriaan, 

epistemologiaan ja metodologiaan.31 Paradigma on ylläpitänyt vinoumaa mieheydestä ja 

maskuliinisuudesta niin sanottuna luonnollisena tilana ja sukupuolettomana 

 
27 Ks. Karner 1998. 
28 Rose 2010, 3-5; Scott 1986. 
29 Rose 2010, 57. 
30 Esim. Arto Jokinen 2010, 15, 16. Termi on sanaleikki valtavirtaa tarkoittavasta sanasta mainstream. 
31 Pease & Pini 2013, 3. 
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sukupuolena, jonka toimijuuden ymmärtämiseksi sukupuolta ja seksuaalisuutta ei 

tarvitse huomioida.32 Tällaista tutkimusta on esiintynyt esimerkiksi politiikan ja 

taloustieteen sekä niin sanotun perinteisen sotahistorian aloilla. 

Tässä tutkielmassa sukupuoliero liikkuu kahdella tasolla. Yhtäältä vahvan 

heteronormatiivisessa ja sukupuolen binäärisesti käsittävässä kulttuurissa, joka 

Suomessa sota-aikana vallitsi, tuotettiin mieheyttä ja maskuliinisuuksia suhteessa 

naiseuteen ja feminiinisyyksiin. Sukupuolihistoria käsittää maskuliinisuuksien ja 

feminiinisyyksien suhteen epätasa-arvoisena, sillä niihin sisältyy eri määrä valtaa, ja 

siksi eroa pidetään tärkeänä tutkimuksen kohteena.33 Lisäksi tutkijat ovat nostaneet 

sukupuolen ja mieheyden keskiöön, sillä niillä on ollut merkitystä sosiaalisten 

eroavaisuuksien, eriarvoisuuden ja hierarkioiden syntyyn.34 Sota-aikana miesten ja 

naisten rooleja määritti vahvasti miehiin kohdistuva väkivallan vaatimus, mikä oli sekä 

psyykkinen että suoran kehollinen: miehen mielen ja kehon oli kestettävä sodan kauhut, 

ja tätä ajan ihanteet palvelivat. Naisten taakaksi annettiin kotirintaman huoltaminen sekä 

emotionaalinen työ. Yhteiskunta siis tuotti – ja vaati – sukupuolieroa, joka palveli 

sotaponnistusta.  

Toinen sukupuolieron tuottamisen tila oli rintamayhteisö ja sotilaiden väliset suhteet sen 

sisällä. Maskuliinisuuksia tuotettiin suhteessa toisiin maskuliinisuuksiin. Miehiä 

tarkastelevassa sukupuolihistoriassa ja sukupuolentutkimuksessa korostetaan sitä, 

kuinka mieheyteen ja sen tuottamiseen liittyy läheisesti sekä miesten väliset suhteet että 

valta naisiin ja muihin sukupuoliin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, ettei mieheyden ja 

maskuliinisuuden vastakohta olekaan naiseus ja feminiinisyys, vaan epämiehisyys. 

Sotaakäyvän yhteiskunnan vaatimukset typistivät suomalaista mieskuvaa ja 

maskuliinisuutta kohti yhtä sotilaallista ihannetta, jota vasten muiden 

maskuliinisuuksien valta määriteltiin. 35 

 

 
32 Rose 2010, 14; Ks. lisää Markkola, Östman & Lamberg 2014, 9. 
33 Rose 2010, 58. 
34 Markkola, Östman & Lamberg 2014, 12. 
35 Rose 2010, 58. 
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2.3 Heteroseksuaalinen maskuliinisuus performatiivisena toimintana 

Tutkielman tavoite on tarkastella yksilön ja yhteisön sukupuolta seksuaalisuuden ja 

seksuaalisen identiteetin toteuttamisen piirissä, ja siksi on tärkeää määritellä, mitä 

sukupuolella ylipäätään tarkoitetaan. Viittaan sukupuolen käsitteellä sosiaaliseen ja 

sosiaalisesti rakennettuun sukupuoleen, joka on käytännössä joukko 

institutionalisoituneita sosiaalisia käytäntöjä, joiden mukaan ja joiden avulla 

rakennetaan käsitystä ihmisisten kuulumisesta kahteen erilliseen miesten ja naisten 

kategoriaan.36 

Perustan tutkielman käsityksen sukupuolesta ja sukupuolesta performatiivisena 

toimintana feminismin teoreetikko ja filosofi Judith Butlerin ajatukseen sukupuolen 

performatiivisuudesta. Ajatus nousi akateemiseen keskusteluun Butlerin merkkiteoksen, 

Gender Trouble, myötä, ja teos on edelleen paljon käytetty feministisessä 

tutkimuksessa. Butler kuvailee sukupuolen tuottamista järjestelmälliseksi prosessiksi, 

joka johtaa sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden keinotekoiseen normalisointiin.37  

Butler johdattelee lukijansa sukupuolen teoretisointiin esityksenä, performatiivina, 

kuvailemalla sukupuolta ruumiilliseksi tyyliksi, joka on sekä tarkoituksellinen että 

performatiivinen.38 Rintamalla palvellut suomalainen sotilas siis enemmän tai 

vähemmän aktiivisesti valitsi heteroseksuaalisen maskuliinisuuden sekä mieheksi 

sukupuolitetun sotilaan, jermun ja suomalaisen korpisoturin performatiivin osaksi 

identiteettiään  ja toimintaansa rintamayhteisössä.39 Butlerin performatiivia ei tule 

kuitenkaan käsittää sellaiseksi valinnaksi, jonka yksilö tekee esimerkiksi päivittäin, 

vaan sukupuolen ja tämän tutkielman yhteydessä heteroseksuaalisten 

maskuliinisuuksien esitykset ovat aikaan ja paikkaan sidottuja, joita sääntelevät normit 

ja tottumukset. 

Sukupuolen hyväksytystä järjestyksestä poikkeavilla esityksillä on seurauksensa. 

Yksilön on siis esitettävä sukupuolta oikein, sillä vääränlaisesta esityksestä seuraa 

rangaistus. Oikealla tavalla esittää, performoida, tiettyä sukupuolta Butler viittaa 

”epäsuoraan kollektiiviseen sopimukseen performoida, tuottaa ja ylläpitää erillisiä ja 

 
36 Ridgeway & Correll 2004, 510-511. 
37 Butler 1999, 172; Ks. lisää Butler 1997, 135. 
38 Butler 1999, 177; Vrt. Griffin 2018. 
39 Karner 1998, 198.  



15 

 

polaarisia sukupuolia”.40  Ollessaankin ainakin näennäisesti yksilön strategia selvitä 

Butlerin kuvailemassa pakollisessa sukupuolijärjestelmässä, sukupuolen toteuttaminen 

on aina myös julkista toimintaa ja näin tämän tutkielman kontekstissa oikeanlaisen eli 

kaksijakoista sukupuolijärjestelmää ylläpitävän sukupuolen esitys tuo toteuttajalleen 

hyötyä.41 

Rintamalla binäärisen ja heteronormatiivisen sukupuolijärjestelmän mukaisen 

sukupuoliroolin ja seksuaalisen toimijuuden toteuttaminen toimivat täten myös yksilön 

strategiana luovia heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien ja sotilaallisuuden viidakossa. 

Ryhmään kuuluminen, jota hyväksytyn sukupuoli-identiteetin ja heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden performatiivit palvelivat, oli merkittävä tekijä sotilaiden ja yhteisön 

selviytymisen kannalta, sillä rintamayhteisön yhdenmukaisuus lisäsi koheesiota.42 Jaettu 

käsitys mieheydestä ja heteroseksuaalisuudesta lujitti yhteisöä, vaikka jyrkkä 

normatiivisuus myös sulki yhteisön kesken jaetun kokemuksen ulkopuolelle ne, jotka 

eivät performoineet yhteisesti ymmärrettyä hegemonista maskuliinisuutta ja 

heteroseksuaalisia maskuliinisuuksia oikein.  

 

2.4 Hegemoninen maskuliinisuus 

Edellä mainittua tietynlaisen sukupoliroolin ja heteroseksuaalisen maskuliinisuuden 

esityksestä yksilölle koituvaa hyötyä ja haittaa tarkastellaan tässä tutkielmassa 

hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen kautta. Hegemoniseen maskuliinisuuteen 

liitetään yleensä niin sanotun länsimaisen miesideaalin viisi odotusta, jotka ovat valta, 

voima, menestys, tunteiden hallinta ja heteroseksuaalisuus.43 Nämä ideaalit yhdistyvät 

myös jatkosodassa taistelleen sotilaan ideaalissa. 

Käsite syntyi, kun feministisessä yhteiskuntateoriassa syntyi 1970-luvulta alkaen tarve 

tarkastella syvemmin sukupuolta analyyttisenä kategoriana ja siten sukupolieroa ja 

sukupuolten välisiä valtasuhteita. Käsitteen kiteytti ja teki tunnetuksi sosiologi Raewyn 

Connell 1980-luvulla ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi koululuokkien tutkimuksessa, 

kriminologiassa, miesten mediarepresentaation tutkimuksessa sekä sodan ja 

 
40 Butler 1999, 178. 
41 Butler 1999, 178, 179. 
42 Karner 1998, 216; Costa & Kahn 2008, 6. 
43 Jokinen 2000, 217; Ks. lisää esimerkiksi Mosse 1985. 
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kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa.44 Aikaisemmin tutkimuksessa operoitiin 

enemmän patriarkaatin käsitteen avulla, mutta käsitteen katsottiin tarkastelevan liiaksi 

vain miesten muihin sukupuoliin nähden nauttimaa valtaa.45 

Hegemonisen maskuliinisuuden käsite mahdollistaa miesten välisten valtasuhteiden 

tarkastelun patriarkaatin käsitettä laajemmin. Arto Jokisen määritelmä hegemonisesta 

maskuliinisuudesta on kolmiportainen: ”Hegemoninen maskuliinisuus tarkoittaa 

ensinnäkin miehiä yhteen liittävää käytäntöä, toiseksi tietyn maskuliinisuuden ideaalien 

johtavaa asemaa kulttuurissa ja kolmanneksi tietyn miesluokan johtavaa ja hallitsevaa 

asemaa suhteessa miesten enemmistöön ja kaikkiin naisiin.”46 Tutkielmani mielenkiinto 

keskittyy miehiä yhteen liittävien käytäntöjen lisäksi tiettyjen ideaalien johtavaan 

asemaan kulttuurissa. Käsittelen hegemonista maskuliinisuutta spektrinä, jolla sotilaat 

omaksuivat sukupuolensa ja seksuaalisuutensa esittämisen tapoja rintamayhteisössä 

toteuttaakseen valitsemaansa identiteettiä ja saavuttaakseen valtaa toisiin miehiin 

nähden.  

Näin määriteltynä hegemoninen maskuliinisuus on mahdollista käsittää tietyn 

saavutettavan maskuliinisen ihanteen sijasta joukkona tavoiteltavia, hegemonisiksi 

määriteltyjä maskuliinisia piirteitä, jotka sisältävät valtaa muihin sukupuoliin ja ei-

hegemonisiin maskuliinisuuksiin nähden. Ei-hegemonisia maskuliinisuuksia ovat niin 

sanotut osalliset (complicit) maskuliinisuudet, jotka suoranaisesti tukevat piirteillään 

hegemonista maskuliinisuutta vastaamatta tätä ihannetta kuitenkaan täysin, alisteiset 

maskuliinisuudet, kuten ”epämiehisinä” pidetyt maskuliinisuudet, esimerkiksi luokan, 

rodun, etnisyyden ja iän vuoksi marginalisoidut maskuliinisuudet sekä niin sanotut 

protestimaskuliinisuudet, jotka tietoisesti haastavat vallitsevaa hegemoniaa.47 

Käsitteenä hegemoniseen maskuliinisuuteen on kohdistettu kritiikkiä sen 

monitulkintaisuuden takia sekä siksi, että käsitteellä on väitetty viitattavan yhteen 

tietynlaiseen maskuliinisuuteen.48 Allekirjoitan käsitteen monitulkintaisuuden, mutta 

toisaalta hyvin monimutkaisia ovat myös ilmiöt, joiden tutkimukseen käsitettä on 

sovellettu. Hegemoninen maskuliinisuus ja sen rinnalla heteroseksuaaliset 

 
44 Messerschmidt 2018, 1, 22, 30, 31. 
45 Messerchmidt 2018, 14, 22. 
46 Arto Jokinen 2000, 215. 
47 Messerschmidt 2018, 29. 
48 Esim. Messerschmidt 2018, 37; Markkola, Östman & Lamberg 2014, 14. 
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maskuliinisuudet ovat ennen kaikkea piirteitä ja ominaisuuksia, joiden tavoittelusta ja 

omaksumisesta on hyötyä yksilölle, ja jotka lisäksi palvelevat ryhmän koheesiota 

sotatilanteessa. Lisäksi ylipäätään on huomioitava, että maskuliinisuus, mieheys ja 

seksuaalisuus ovat kaikki monitulkintaisia ja latautuneitakin termejä sekä ilmiöitä, 

joiden tutkimista ennalta tarkkarajaisesti määriteltyjen ja vakiintuneiden termien puute 

ei voi estää. Tämä monitulkintaisuus on kiistaton osa yhteiskunta- ja ihmistieteiden 

luonnetta. 

Aikaan sidotulla ja paikallisella tasolla hegemoniset maskuliinisuuden tavat ja tyylit 

ovat juurtuneet tiettyihin sosiaalisiin ympäristöihin, kuten sosiaalisiin organisaatioihin, 

eivätkä ne johdu yksin sukupuolesta, vaan niihin vaikuttaa myös iän, luokan ja 

rodullistamisen kaltaiset tekijät.49 Suomessa sotaakäyvän armeijan kohdalla 

yhtenäistetyillä sukupuolirooleilla oli tehtävänsä armeijan sisäisen koheesion sekä 

laajemmin koko yhteiskunnan kattavan sotaponnistuksen kannalta. Hegemonisen 

maskuliinisuuden spektrimäisyydellä viittaankin siihen, ettei hegemoninen 

maskuliinisuus ole tarkkarajainen muista maskuliinisuuksista erillinen miehen malli, 

vaan skaala, jonka tiettyjä piirteitä tavoitellaan ja arvotetaan eri tavoilla. Alaluvussa 2.3 

mainitun Butlerin mukaan hegemonista maskuliinisuuttakin, tai sen spektrille kuuluvia 

piirteitä ja ominaisuuksia, esitetään. Hegemonisen maskuliinisuuden limittäisyys ja 

rajojen epäselvyys ei-hegemonisten maskuliinisuuksien kanssa on todennäköistä 

nimenomaan silloin, kun hegemonia toimii: miehet voivat omaksua hegemonista 

maskuliinisuutta mukailevan roolin tarpeen vaatiessa, kun siitä on heille hyötyä tai 

vuorostaan he voivat etäännyttää itsensä siitä.50  

Sosiologi Ken Plummer on esitellyt miehisiä seksuaalisuuksia käsittelevässä 

artikkelissaan ajatuksen hegemonisesta miehisestä seksuaalisuudesta (hegemonic male 

sexuality).51 Tämäkään käsite ei tarkoita ehdotonta totuutta toisia paremmasta 

miehisestä tavasta toteuttaa seksuaalisuutta, vaan niin sanottua yleistä tarinaa, oletuksia 

ja odotuksia, joita miehisiin seksuaalisuuksiin kohdistuu, ja jotka usein ovat 

kohtuuttomia ja jopa rumia. Tähän kuvaan kuuluu Plummerin mukaan käsitys miehistä 

seksin tarpeen ajamina, seksuaalisessa käyttäytymisessään peniskeskeisinä ja 

orgasmihakuisina jopa seksuaalisen väkivallan rajoille saakka tai sen yli.52 Plummerin 

 
49 Messerschmidt 2018, 37; Kimmel, Hearn & Connell 2004, 3. 
50 Messerschmidt 2018, 37, 38, 41; Ks. lisää hegemonian harjoittamasta suostuttelusta Jokinen 2000, 215. 
51 Plummer 2005, 180, 186. 
52 Plummer 2005, 186. 
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muotoilema kuva hegemonisesta miehisestä seksuaalisuudesta, ollessaankin raadollinen 

ja rajoittava, elää tämän tutkielman aineistossa voimakkaasti muistelijoiden käsityksissä 

seksistä ja seksuaalisuudesta. Tämä toimii hegemonisen maskuliinisuuden tavoin 

spektrinä suhteessa mihin myös heteroseksuaalisia maskuliinisuuksia tuotetaan. 

Tutkielmani tavoite on tarkastella juuri tätä seksin ja seksuaalisen toiminnan sekä niiden 

kautta tapahtuvan sukupuolen rakentamisen vuorovaikutteisuutta tietyssä 

poikkeuksellisessa tilanteessa. Tutkielman aineistossa veteraanien muistot 

sodanaikaisesta seksipuheesta rintamalla edustavat sekä seksuaalisuuden tekemistä, sen 

performointia, että sen normiston tuottamista, jonka pohjalta heteroseksuaalisten 

maskuliinisuuksien esityksiä luotiin ja luodaan. 

 

2.5 Maskuliinisuuden ja sotilasyhteisöjen aikaisempi tutkimus 

Hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä on hyödynnetty paljon armeijoita ja 

maskuliinisuuksia käsittelevässä tutkimuksessa. Ramon Hinojosa tarkasteli 

haastattelututkimuksessaan, kuinka Yhdysvaltain asevoimien sotilaat rakentavat 

hegemonista maskuliinisuutta luomalla maskuliinisia hierarkioita, joiden huipulle he 

sijoittavat itsensä. Hinojosa lukee hegemonisen maskuliinisuuden perinteiseen 

konstruktioon riskinoton, itsekurin, fyysisen kovuuden ja lihaksikkuuden, aggression, 

väkivallan, tunteidenhallinnan ja avoimen heteroseksuaalisen halukkuuden.53 

Tutkimusten mukaan yksi syy miehille hakeutua Yhdysvaltain asevoimiin, jonka 

Hinojosa tutkimuksessaan tunnistaa, on suoranainen pääsy hegemonisen 

maskuliinisuuden resursseihin. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan materiaalista 

pohjaa, jolle hegemonista maskuliinisuutta rakennetaan, ja mitä armeija instituutiona 

tarjoaa: taloudellista vakautta palkka-armeijassa, mutta myös vaativan fyysisen 

palveluksen kautta saavutettavaa fyysistä olemusta. Hinojosan haastattelemat sotilaat 

asettivat itsensä hegemonisen maskuliinisuuden spektrin yläpäähän: he pitivät itseään 

kurinalaisina, fyysisesti kyvykkäinä, tunteensa hillitsevinä sekä muita älykkäämpinä ja 

kunniantuntoisempina.54 

 
53 Hinojosa 2010, 179. 
54 Hinojosa 2010, 180, 191. 
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Maskuliinisuuksia ja seksuaalisuutta on tarkastellut myös historioitsija George L. 

Mosse. Hänen teoksessaan Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal 

Sexuality in Modern Europe nationalismin nousu yhdistetään maskuliinisten ihanteiden 

kehitykseen Euroopassa, jotka olivat läheisesti linkittyneet myös sotilaallisiin ihanteisiin 

ja eritoten kunniakkuuteen. Mossen tarkastelu keskittyy pääosin Saksaan ja Englantiin, 

joihin verrattuna Suomi oli maatalousvaltainen ja kulttuuriltaan talonpoikainen, mutta 

ne toimivat kuitenkin kiinnostavana vertailupohjana juuri porvarillisten ihanteidensa 

takia. 

Mossen mukaan moderni kunniakkuus pohjautui normaalin ja epänormaalin käsitteisiin, 

joilla rakennettiin seksuaalisuuden kontrollointi. Kontrollin kannalta keskeistä oli 

kaiken seksuaalisen huuman (sexual intoxication) tuomitseminen epämiehekkääksi ja 

antisosiaaliseksi: esimerkiksi masturbointia pidettiin kontrollin menettämisen juurena.55 

Kunniakkuuden kautta rakennetun seksuaalisuuden kontrollin lisäksi yhteiskuntien 

keskiluokkaiset sukupuolijärjestelmät rakentuivat Mossen mukaan mieheyden ja 

miehisyyden varaan, jotka ilmensivät kansallista ideologiaa.56 Näin maskuliinisuuksien 

valta ylläpiti sukupuolijärjestelmää.57 Kunniakkuuden tai niin sanotusti omien kasvojen 

vaaliminen ja seksuaalisuuden kontrolli näyttelivät roolia sotilaiden välisissä suhteissa 

myös Suomessa 1940-luvulla. Sotilaiden oli osoitettava oikeissa tilanteissa 

pidättyvyyttä ja toisaalta taas korostettua heteroseksuaalista maskuliinisuutta. 

Sodassa ryhmän, esimerkiksi joukkueen tai komppanian, koheesio on olennainen käsite 

paitsi sen taistelukyvylle, myös sille, millaisen merkityksen yksilö antaa 

sotakokemukselleen ja kuinka hän siitä selviää myöhemmin elämässään. Dora Costa ja 

Matthew Kahn ovat tutkineet sodan aiheuttaman stressin, komppanioiden koheesion ja 

kuolleisuuden vaikutusta Yhdysvaltain sisällissodassa pohjoisvaltioiden puolella 

taistelleiden veteraanien terveyteen ja kuolleisuuteen myöhemmällä iällä. Tässä 

tutkielmassa jaettua käsitystä ja kokemusta mieheydestä ja heteroseksuaalisuudesta 

tarkastellaan tällaisena joukon koheesiota parantavana ja sodan aiheuttamaa stressiä 

vähentävänä tekijänä. 

Taloustieteilijät Costa ja Kahn havaitsivat tutkiessaan Yhdysvaltain sisällissodan 

veteraanien myöhemmän iän kuolleisuutta, että palveleminen komppaniassa, jossa 

 
55 Mosse 1985, 10, 11. 
56 Mosse 1985, 23, 24. 
57 Mosse 1985, 23, 24. 
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koheesio oli vahvaa, vähensi sodan pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia veteraanien 

psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen silloin, kun komppanian haavoittuneiden 

kuolleisuus ylitti mediaanin. Matalan koheesion komppanioissa, joiden haavoittuneiden 

kuolleisuus ylitti mediaanin, palvelleiden veteraanien kuolleisuus tiettyihin sairauksiin, 

kuten sydänsairauksiin ja veritulppiin, myöhemmällä iällä vuorostaan kasvoi. Costa ja 

Kahn arvioivat myös, että koska korkea koheesio komppaniassa laski 

rintamakarkuruutta, niissä palvelleiden riski kuolla taistelussa oli korkeampi. Tällöin 

korkean koheesion tarjoama sosiaalisen verkoston tuki auttoi yksilöä selviytymään 

taistelutilanteessa ja niiden jälkeen.58 

Oletan, että komppanian koheesio vähensi sodan pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia 

myös suomalaisilla veteraaneilla sotien jälkeen. Yksi koheesioon vaikuttanut tekijä 

olivat jaetut kokemukset ja yhteisössä vallinnut kulttuuri, johon seksipuheella oli 

mahdollista vaikuttaa myös myönteisesti. 

Suomessa yksi tunnetuimmista ja eritoten kiinnostavimmista tutkimuksista 

sotilassosiologian alalla on Knut Pippingin väitöskirja Komppania 

pienoisyhteiskuntana. Pipping tarkkaili jatkosodan aikana omaa komppaniaansa 12. 

Jalkaväkirykmentissä ja teki havaintoja toimintatavoista sen sisällä. Hänen koheesioon 

liittyvät havaintonsa ovat samankaltaisia, kuin Costan ja Kahnin havainnot 

Yhdysvaltain sisällissodasta. Keskiöön nousivat komppanian sisällä muodostuneet 

epäviralliset normistot, jotka hänen mukaansa lisäsivät koheesiota ja siten koko 

komppanian taistelukykyä: 

Koska havaintoni tuntuivat osoittavan, että yksikön virallisen ja 

epävirallisen rakenteen välinen yhteys oli erittäin merkittävä sotilaiden 

käyttäytymisen selittämiseksi, katsoin välttämättömäksi omistaa runsaasti 

huomiota epävirallisille suhteille. Kirja käsittelee sen vuoksi laajasti 

miesten ohjesäännön määräyksistä poikkeavaa käyttäytymistä. Tämän 

vuoksi lukija voi saada käsityksen, että komppania oli kuriton seurue 

uppiniskaisia sällejä, ”jermuja”, jotka alituisesti rikkoivat annettuja 

käskyjä. Sellaisen mielikuvan virheellisyys käy kuitenkin ilmi siitä, että 

komppania pysyi koossa huolimatta ajoittain voimakkaistakin fyysisistä ja 

psyykkisistä rasituksista; komppaniassa oli esimerkiksi vähemmän 

karkureita kuin pataljoonan muissa yksiköissä. Minusta näyttää varsin 

ilmeiseltä, että tätä hyvää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja taistelumoraalia 

edistivät suuresti sekä epävirallinen normijärjestelmä, jonka miehet olivat 

 
58 Costa & Kahn 2010, 56 ja 60. 
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itse kehittäneet ja jonka he kokivat lailliseksi että tämän normijärjestelmän 

synnyttämä komppanian epävirallinen rakenne.59 

Suhteessa maskuliinisuuteen ja seksuaalisuuteen Pipping havaitsi komppaniassaan 

”silmiinpistävän heteroseksuaalista käyttäytymistä", johon kuului naisten 

esineellistäminen, omien seksikokemusten jakaminen muille sekä seksihalujen 

korostaminen.60 Pipping näki rivon keskustelun kompensoivan pakollista 

pidättäytymistä etulinjassa, mutta lisäksi se oli mittari, jolla miehiä arvosteltiin.61 

Seksikokemusten jakaminen, avoin halukkuus ja puheiden rivous olivat siis kaikki 

hegemonisen maskuliinisuuden rakennuspalikoita tässä kyseisessä komppaniassa.  

Yhtäläisyys sekä tämän tutkielman aineistoon että kaunokirjallisuuteen ja muuhun 

tutkimukseen aiheesta on huomattava. Pippingin havaintojen ja Väinö Linnan 

Tuntemattomassa sotilaassa kuvaileman epävirallisen normiston ja miehistön käytöksen 

yhteneväisyys ei ole jäänyt huomaamatta tutkijoiltakaan. Myös Pipping huomioi tämän 

teoksensa suomenkielisen painoksen johdannossa kuvaillessaan Linnan työtä ”yhtä 

paljon erinomaiseksi sosiologiseksi asiakirjaksi kuin suureksi romaaniksi”.62 

 

2.6 Suomalaisia tutkimuksia sodasta ja seksistä 
 

Sari Näre on tarkastellut teoksessaan Sota ja seksi: Rintamamiesten seksuaalikerrontaa 

talvi- ja jatkosodan ajalta sotilaiden seksipuhetta ja seksin monia ulottuvuuksia sodan 

keskellä. Näre käytti aineistonaan myös tässä tutkielmassa tarkasteltavaa 

korsuperinnekeruuta. Vaikka tässäkin työssä tarkastellaan sotilaiden seksipuhetta ja 

seksuaalikerrontaa, on tavoitteeni tutkia syvemmin seksuaalikerrontaa sen yksilöllisten 

ja yhteisöllisten merkitysten kannalta, kuin sen tosiasiallisen sisällön kannalta. Tältä 

osin toivon myös täydentäväni Näreen havaintoja sota-ajasta ”seksuaalisen 

vapautumisen vauhdittajana”.63 

Laajemmin tietoa suomalaisten seksielämän muutoksista on tuottanut Väestöliiton 

FINSEX-tutkimushanke. Sen pääasiallisia kiinnostuksenkohteita ovat olleet 

 
59 Pipping 1978, 21; Ks. Costa & Kahn 2010, 56, 60. 
60 Pipping 1978, 184, 185. 
61 Pipping 1978, 186.  
62 Pipping 1978, 19. 
63 Näre 2017, 11–27. 
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suomalaisten parisuhteet, seksuaaliasenteet, seksuaalinen käyttäytyminen sekä 

seksuaaliongelmat.64 Hankkeeseen liittyviä kyselytutkimuksia on tehty viisi vuosien 

1971 ja 2015 välillä ja niiden pohjalta on laadittu useita julkaisuja, joita hyödynnän 

tässä tutkielmassa tuomaan tietoa sota-ajan nuorten ja 1970-luvun keski-ikäisten ja 

ikääntyvien suomalaisten seksitavoista ja -asenteista. Tämän tutkielman kannalta 

kiinnostavin on hankkeen ensimmäiset kyselytutkimukset vuosilta 1971 ja 1992, joihin 

vastanneet vanhimmat ikäluokat olivat nuoruudessaan sodan kokenut ikäluokka, joihin 

on tutkimusten pohjalta syntyneessä kirjallisuudessa viitattu myös pidättyväisyyden 

sukupolvena.65 Tämän ikäluokan vastaukset antavat heijastuspintaa heidän asenteisiinsa 

seksiä, seksuaalisuutta ja parisuhteita kohtaan.66  

Kyselytutkimuksia ja näiden aineistojen pohjalta syntynyttä tutkimusta on syytä 

tarkastella myös kriittisesti. FINSEX on useiden vuosikymmenten ajan vaikuttanut 

siihen, millaista keskustelua seksistä käydään Suomessa ja tutkimushankkeen epäkohtia 

on viime aikoina nostettu esiin. Viimeksi FINSEX-tutkimusten kysymyksenasettelua ja 

kyselyihin pohjautuvaa tutkimuskirjallisuutta on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se 

ohittaa seksuaalisen väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kokemuksia sekä sulkee 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemukset suurilta osin kysymyksenasettelun 

ulkopuolelle.67    

Kritiikkiin on vastattu argumentoimalla, että kukin FINSEX-tutkimus heijastelee 

aikansa yhteiskuntaa ja ajattelua, ja vasta nyt Suomessa on alettu keskustella enemmän 

seksuaali- ja lähisuhdeväkivallasta, suostumuksesta seksiin sekä seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen näkyvyydestä ja kokemuksista.68 Nykyisten 

yhteiskunnalliseen tutkimukseen liittyvien käsitysten ja asenteiden ja aineistossa 

vallitsevien, nykynäkökulmasta osin jopa taantumustellisten ja väkivaltaisten, 

asenteiden yhteensovittaminen on yksi tämänkin tutkielman suurista haasteista. 

FINSEX-kyselyiden pohjalta tuotettu tutkimuskirjallisuus kuitenkin kuvaa osaltaan 

myös korsuaineistoa tuottaneiden henkilöiden seksitapoja ja käsityksiä, jolloin se on 

tämän tutkielman kannalta oleellinen aineisto. Pyrin tulkitsemaan tutkimuskirjallisuutta 

 
64 https://www.vaestoliitto.fi/tutkimus/perheiden-hyvinvointi/finsex/  
65 Esim. Kontula ja Haavio-Mannila, 1997. 
66 Vuoden 1971 kyselyn pohjalta julkaistiin Sievers, Kai, Osmo Koskelainen, Kimmo Leppo & Jorma 

Nousiainen. Suomalaisten sukupuolielämä Porvoo: WSOY, 1974. 
67 Ks. https://yle.fi/uutiset/3-11763153  
68 https://yle.fi/uutiset/3-11763153  

https://www.vaestoliitto.fi/tutkimus/perheiden-hyvinvointi/finsex/
https://yle.fi/uutiset/3-11763153%20viitattu%20%2020.12.2021
https://yle.fi/uutiset/3-11763153
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sekä tämän tutkielman lähdeaineistoa kriittisesti ja kunkin aikatason erityispiirteet 

tiedostaen.  

 

 

3 KORSUPERINNEKERUU JA 

TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineiston ja -menetelmän. Aineistona olen käyttänyt 

niin sanottua korsuaineistoa, joka koostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 

1973 järjestämän kilpakeruun aineistosta. Analysoin kilpakeruun vastauksista sitä, 

kuinka sotilaat puhuivat keskenään seksistä sekä millaiset teemat korostuivat. Nämä 

avaavat heteroseksuaalisen maskuliinisuuden merkitystä korsuyhteisöissä yhdistävänä 

tekijänä. Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysiä. 

 

3.1 Korsuperinnekeruu 1973 
 

Tutkielman primäärilähde on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) vuonna 1973 

järjestämän Korsuperinteen kilpakeruun aineisto, eli niin sanottu korsuaineisto. 

Kilpakeruuseen kerättiin vastauksia sanomalehdissä julkaistujen ilmoitusten avulla, 

joissa veteraaneja pyydettiin kirjoittamaan kolmesta teemasta, kuitenkin kuvaillen 

vapaasti elämää rintamalla. Aineisto koostuu yhteensä 265 vastaajan tekstistä ja on 

laajuudeltaan 12 000 sivua. SKS kuvailee aineistoa seuraavasti: ”Kuvauksia 

sodanaikaisen korsuyhteisön epävirallisesta elämästä, sodan inhimillisistä puolista. 

Keruukilpailu oli jaettu kolmeen sarjaan: 1) korsuporukka yhteisönä ja yksilöinä ja sen 

elämänmuodot, 2) henkinen perinne, mm. korsuhuumori, kaskut, soittajat, laulajat ja 

laulu) ja 3) rakennukset, sisustus ja asuminen.”69 Aineistoa säilytetään mikrofilmeillä 

SKS:n Kansanrunousarkistossa Helsingissä, ja se on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. 

 
69 https://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/kirjallisuuden-ja-

kulttuurihistorian-2#.X7UahmgzaM8  

https://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/kirjallisuuden-ja-kulttuurihistorian-2#.X7UahmgzaM8
https://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/kirjallisuuden-ja-kulttuurihistorian-2#.X7UahmgzaM8
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Vastausten kirjoitusvirheitä on korjattu sitaatteihin vain lukemista eniten haittaavien 

kirjoitusvirheiden osalta. Aineistossa on käytetty jonkin verran kokonimiä, mutta 

henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi olen korvannut alkuperäiset nimet keksityillä. 

Myös aineiston viittaustapa (SKS, KRA, korsu.) mahdollistaa sen, ettei käytettyjä 

sitaatteja voi yhdistää vastaajiin. Vastausten sisältö on kolmen pääkategorian lisäksi 

jaoteltu arkistossa useampaan alakategoriaan tutkimustyön helpottamiseksi. Eräiden 

kategorioiden laajuuden vuoksi ensimmäisellä lukukierroksella aineistoa kertyi valtava 

määrä, noin 2000 sivua yhteensä yli sadalta eri vastaajalta. Osa näistä piti sisällään 

usean eri henkilön haastattelujen pohjalta koottuja muistelmia. Pituudeltaan vastaukset 

vaihtelevat sivusta tai parista jopa satoihin sivuihin.  

Tätä tutkielmaa varten on kerätty materiaalia korsuperinneaineiston sarjoista 1 ja 2, 

alakategorioista naiset, lotat, sotaheilat, kenttäposti, lomat, poikkeavat yksilöt ja 

seksuaalivaikeudet. SKS:n arkistossa tehdyn aineiston keruun jälkeen karsin siitä 

esimerkiksi epäselvän käsialan tai mikrofilmin kehnon kopiojäljen vuoksi 

lukukelvottomia sekä sisällöltään tämän tutkielman kannalta irrelevantteja vastauksia ja 

yksittäisiä sivuja. Karsin myös päällekkäisyyksiä kategorioista ja teemoista, joissa 

aineistoa kertyi paljon. Näitä kategorioita olivat esimerkiksi kenttäposti, lomat ja naiset. 

Lisäksi lopullisesta aineistosta karsiutuivat ulos kaskut, sanonnat ja urbaanilegendat. 

Tämän maisterintutkielman aineistoon päätyi lopulta vastauksia 63 henkilöltä. 

Sivumäärältään käytetty aineisto on 535 sivua.  

Aineistossa huomionarvoista on paitsi sen ainutlaatuisuus sota- ja sosiaalihistoriallisena 

aineistona, myös sen ajallinen etäisyys kuvaamiinsa tapahtumiin. Sotahistoriaa on 

tutkittu kansainvälisesti haastattelututkimuksissa ja muuta muistitietoa, kuten kirjeitä ja 

päiväkirjoja, käyttäen, mutta tällainen muistelu etäältä kirjoittaen ilman haastattelijan 

läsnäoloa voi mahdollistaa haastattelua henkilökohtaisemman vastauksen koskien 

arkoja aiheita. Sotavuosien ja kilpakeruun välissä on taas kolme vuosikymmentä, joiden 

aikana suomalainen yhteiskunta, suomalaiset suhteet ja sukupuolijärjestelmä kokivat 

suuria muutoksia. Vaikka näitä muutoksia myös peilataan useissa kilpakeruun 

vastauksissa, heijastelevat ne sisällöltään selvästi vielä sota-aikana vallinneita asenteita, 

normeja ja käytäntöjä sekä kieltä. 

Korsuaineiston valikoitui tähän tutkielmaan sen saavutettavuuden ja tutkielman 

kannalta kiinnostavien teemojen takia. Materiaali koostuu veteraanien joko omista 
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kokemuksista ja ajatuksista sodan ajalta tai heidän toisilta sotilailta kuulemistaan 

tarinoista, jolloin ne vastaavat tämän tutkielman pääasiallisiin kiinnostuksenkohteisiin. 

 

3.2 Muistitieto ja aineiston lähdekritiikki 

Valitun aineiston nimissä tutkimus on luonteeltaan laadullisen tutkimuksen lisäksi 

muistitietotutkimusta. Suomessa muistitietotutkimus on ollut suosittua, mihin on 

vaikuttanut hyödynnettävissä olevan lähdeaineiston suuri määrä ja suomalaisen 

muistitietotutkimuksen erityispiirteet. Kansainvälisesti muistitiedolla (oral history) on 

viitattu ennen kaikkea haastatteluaineistoon, mutta Suomessa käsite on laajentunut 

koskemaan myös kirjallisesti tuotettua aineistoa.70 

Outi Fingerroos ja Ulla-Maija Peltonen kuvailevat muistietoa ”toiseksi tiedoksi”, jota 

niin sanottu virallinen tieto ei kuvaa.71 Tästä tutkimuslähtökohdasta käytetään myös 

englanninkielistä nimitystä history from below (historia alhaaltapäin), jonka tavoitteena 

on kuvata yhteiskunnassa unohdettuja ja toiseutettuja ääniä.72 Sitä käytetään 

konteksteissa, joissa virallinen tieto ei riitä historian uskottavaan rekonstruktioon. 

Muistitiedon avulla on tutkittu sodan kokemushistorian lisäksi esimerkiksi 

luokkahistoriaa ja sukupuolihistoriaa. 

Korsuperinneaineisto sekä muut elämäkerta- ja kilpakeruuaineistot ovat yksi 

suomalaisen muistitietotutkimuksen omaleimainen piirre. Keruukirjoituksista ja 

elämäkerroista erityisiä tekee muistelun tapa, joka on perinteisen haastattelutilanteessa 

tuotetun puheen sijasta kirjoittaminen. Kirjoittaminen eroaa puheesta intiimiytensä 

takia, sillä kirjoittaminen tehdään yleensä yksin, jolloin myös narratiivin rakentaminen 

muisteltavasta asiasta tai tapahtumasta ja itsestä suhteessa tapahtuneeseen on 

intiimimpää ja henkilökohtaisempaa. Kirjoittaessa kilpakeruun vastaaja voi myös 

käyttää erilaista harkintaa: hän esimerkiksi voi harkitummin kertoa jotain tai jättää 

jotain ulkopuolelle sekä kirjoittaa muistelustaan useita versioita.73 

 
70 Esim. Fingerroos & Haanpää 2006, 27; Pöysä 2006, 221. 
71 Fingerroos & Haanpää 2006, 11. 
72 Fingerroos & Haanpää 2006, 12. 
73 Pöysä 2006, 229. 
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Mihin muistitietotutkimuksella sitten pyritään vastaamaan tässä tutkielmassa? 

Keskeisimpänä lähtökohtana muistitiedossa ja sen hyödyntämisessä tämän tutkielman 

aineistona on muistitiedon konstruktiivisuus.74 Tutkielman ensimmäinen tavoite 

muistitiedon käsittelyn osalta on täten luoda rekonstruktio suomalaisten sotilaiden ja 

veteraanien suhteesta omaan seksuaalisuuteensa ja sukupuoleensa sekä niiden 

tuottamiseen sodan olosuhteissa. Toinen tavoite on muodostaa korsuaineiston vastaajien 

kerronnan pohjalta kuva siitä, mikä merkitys heteroseksuaalisilla maskuliinisuuksilla oli 

rintamayhteisöissä. 

Muistelussa ei ole aineiston osalta keskeistä kiistattoman totuuden tai objektiivisen 

hahmotelman saavuttaminen todellisesta asiaintilasta, vaan se, millaisina muistelijat 

esittävät itsensä ja yhteisönsä kerronta- ja tekohetkillä sekä ennen kaikkea se, mitä he 

kertovat: millaisia seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan toteuttavia miehiä he olivat ja mitä 

yhteisö heiltä odotti.75 Alessandro Portelli on klassikkoartikkelissaan Mikä tekee 

muistitietotutkimuksesta erityisen? kuvannut osuvasti, että ”Muisti ei ole vain 

passiivinen säilytyspaikka vaan se toimii aktiivisesti luoden asioille merkityksiä ja syy-

yhteyksiä. Muistin kyky jäsennellä tapahtumia, pikemminkin kuin menneisyyttä 

koskevan tiedon säilyttäminen – tekee muistitiedosta hyödyllisen tutkijoille”.76  

Tässä tutkielmassa muistitiedon keskeisin anti onkin se, mitä korsuperinnekeruun 

vastaajat ovat muistaneet 30 vuoden takaisesta itsestään ja yhteisön toimintatavoista. 

Vaikka etäisyys sotien ja aineiston keruun välillä on itsessään kiinnostava ja keskeinen 

elementti aineistossa, tarjoaa se myös tilan lähdekritiikille. Muistitietoaineiston 

luomiseen ja käyttöön liittyy muistiharhan mahdollisuuden lisäksi mahdollisuus 

epätoteen kerrontaan tai liioitteluun. Tästä aineistosta on karsittu pois esimerkiksi 

kaskut ja urbaanilegendat. Siihen on kuitenkin jätetty muistelua, joka on joko 

kirjoittajan itsensä tai jonkun toisen liioittelua ja rehvastelua. Omien seksikokemusten 

paisuttelulla on kuitenkin ollut selkeä funktio yksilön identiteetin ylläpitämisessä sekä 

yhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa, mikä on tämän tutkielman kannalta tärkeämpää, 

kuin yksittäisen sotilaan seksikokemusten todenperäisyys.  

Suurin haaste aineiston kohdalla ei täten ole se, ovatko siinä kerratut tapahtumat todella 

tapahtuneet, vaan aineiston ja sen pohjalta tuotetun analyysin sovittaminen nykypäivän 

 
74 Fingerroos & Peltonen 2006, 10. 
75 Fingerroos & Haanpää 2006, 34. 
76 Portelli 2006, 58. 
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teoriaan ja kieleen. Aineistossa kuvatut sukupuoliroolit sekä tavat puhua sukupuolista ja 

seksistä eroavat merkittävästi nykyään varsinkin akateemisessa maailmassa käydystä 

keskustelusta. On ollut tutkijalle haaste sovittaa analyysi johdonmukaiseksi 

kokonaisuudeksi nykypäivän käsitysten ja 1940-luvun käsitteistön, käsitysten ja 

normiston väliin. 

Edellä mainittu haaste on noussut esiin esimerkiksi seksuaalivaikeuksiin liittyvän 

kategorian ja seksiaktien kuvausten kohdalla. Aineistossa seksuaalivaikeuksiin on luettu 

varsinaisten erektio-ongelmien ja seksitautien rinnalla esimerkiksi ”naisen puute”77, 

tahattomat ejakulaatiot ja masturbointi, joita tuskin enää seksivaikeuksiksi kuvattaisiin. 

Seksin kuvausten yhteydessä nykylukijan silmään pistää väkisin useiden korsuaineiston 

muistelijoiden suhde suostumukseen. Se, mikä saa nykypäivänä tutkijan pohtimaan, 

onko kyseessä kuvaus seksuaalisesta väkivallasta, on vastaajalle ollut naisen rooliin 

kuuluvaa kainostelua, johon kuului vastustelu miesten lähentely-yrityksiä vastaan. 

Käsittelen aihetta lisää alaluvussa 4.3. 

 

3.3 Sisällönanalyysi ja analyysin toteutus 
 

Tutkielman toteutuksessa on hyödynnetty menetelmänä laadullista sisällönanalyysiä, 

jota on tuettu lähdeainestoa koodaamalla. Tutkimusmenetelmänä laadullinen 

sisällönanalyysi tarjoaa mahdollisuuden laadullisessa aineistossa ilmenevien 

merkitysten systemaattiseen tarkasteluun ja kuvailuun.78  

Valitsin tutkimusmenetelmäksi sisällönanalyysin menetelmän mahdollistaman 

systemaattisuuden vuoksi. Systemaattisuuden lisäksi sisällönanalyysi on joustava ja 

tehokas työkalu aineiston rajaamiseen, mikä näin mittavan aineiston kohdalla oli suuri 

etu. Koodaamalla aineistosta olen voinut havaita sotilaiden toistuvia tapoja puhua 

seksistä ja seksuaalisuudesta sekä teemoja, jotka puhetta ja myöhemmin kirjoitusta 

eniten kirvoittivat. Teemoittelun pohjalta olen voinut rakentaa kuva sodanaikaisesta 

seksuaalisen toiminnan kentästä ja seksuaalisuuden toteuttamisen tavoista. 

 
77 Useissa korsuperinnekeruun vastauksissa seksin ja läheisyyden puutetta kuvattiin seksuaalivaikeutena. 
78 Schreier 2012, 1. 
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Vaikka tutkimusmenetelmänä laadullinen sisällönanalyysi on joustavaa ja systemaattista 

ja vie näin tutkijaa kohti perusteltuja havaintoja ja niistä muodostettua kokonaiskuvaa 

tutkittavasta asiasta, kuuluu laadulliseen analyysiin aina varsin inhimillisiä tekijöitä, 

joihin tutkijan inhimillisenä olentona on kiinnitettävä huomiota. Pertti Alasuutari 

kuvailee laadullista tutkimusta arvoituksen ratkaisemiseksi, jossa ”puheen merkitystä 

tulkitsevan tulee rekonstruoida toimijoiden yhteinen merkitysmaailma tai viitekehys, 

jotta voi löytää keskustelun sisäisen mielen”79. Tutkija voi tehdä tämän yhdistelemällä 

aineistostaan yhteisiä piirteitä ja pelkistämällä havaintojaan pyrkimättä kuitenkaan 

määrittelemään tyyppitapauksia tai keskivertoyksilöitä.80 

Tutkielmassani ratkaistava arvoitus on, mikä merkitys jaetulla kokemuksella 

heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta on ollut jatkosodan rintamayhteisöissä, ja 

tutkielmassa käytetyn aineiston pohjalta tehdyillä havainnoilla pyritään rakentamaan 

kuva jaetun kokemuksen merkitysmaailmasta ja viitekehyksestä. Toteutin käytännössä 

sisällönanalyysin tekemällä aineistolle useita luentakertoja ja koodaamalla siitä toistuvia 

teemoja ja ilmiöitä. Näiden pohjalta jäsentelin analyysini, jonka tulokset esittelen 

luvuissa 4 ja 5. Luvut on jaettu yksilöä (luku 4) ja yhteisöä (luku 5) koskeviksi 

alakategorioiksi. Jokainen alaluku edustaa yhtä tai useampaa aineistosta noussutta 

ilmiötä. 

Olen huomioinut tutkielman metodologisissa ja teoreettisissa lähtökohdissa sekä niiden 

soveltamisessa sukupuolen kautta linjan, mikä on välttämätöntä kriittisen 

miestutkimuksen kriittisen luonteen toteutumiseksi. Barbara Pinin ja Bob Peasen 

mukaan sukupuolen metodologinen huomioiminen kriittisessä miestutkimuksessa on 

ennen kaikkea sen tiedostamista, että miesten ja maskuliinisuuksien tutkimus on 

poliittista ja sillä on poliittisia vaikutuksia. Miestutkimus linkittyy sekä tutkimuksen 

poliittisiin imperatiiveihin, joita ovat yhteiskunnalliset vaikutukset ja tasa-arvon 

edistäminen, että tutkimusaiheen valtasuhteen huomioimiseen, mitä ilman tutkimus voi 

jopa kääntyä tavoitteitaan vastaan tuottamaan epätasa-arvoa.81 

Pease ja Pini kutsuvat tutkijoita myös maskuliinisuuden teoretisointiin sekä teorian, 

epistemologian ja metodologian yhdistämiseen miestutkimuksessa, mikä on heidän 

mielestään vielä usein sivuutettu kriittisessä miestutkimuksessa, kun taas feministisessä 

 
79 Alasuutari 1999, 45. 
80 Alasuutari 1999, 42. 
81 Pease & Pini 2013, 2. 
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naistutkimuksessa se on arkipäivää. Kriittisessä miestutkimuksessa keskustelua käydään 

usein maskuliinisuuden määrittelystä sekä hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen 

rajoitteista ja mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa maskuliinisuus ja Suomessa 

jatkosodan aikana eläneet hegemoniset maskuliinisuuden piirteet pyritään kuvaamaan 

sisällönanalyysin tarjoamin keinoin ja analysoimaan niitä sukupuolihistorian ja 

feminististen teorioiden tukea käyttäen. 82 

Valitun tutkimusmenetelmän ja teoreettisen viitekehyksen avulla tavoitteeni on tuoda 

aikaisemmin näennäisesti neutraaleina ja sukupuolettomina pidettyyn laadullisen 

tutkimuksen metodologiaan mukaan sukupuoli, mikä mahdollistaa metodologian 

”uudelleenajattelun”. Jeff Hearnin mukaan tämän ”uudelleenajattelun”83 onnistumiseksi 

miestutkimuksen metodologiassa on nostettava mieheys kategoriana esiin, koska tavoite 

on dekonstruoida ja tutkia miestä historiallisena ja kulttuuriin ja aikaan sidottuna sekä 

ideologisena.84  

Käyttämäni aineisto on kirjoitettu jo 50 vuotta sitten, jolloin alusta alkaen Hearnin 

kuvaileman tietoisesti metodologisesti sukupuolitetun tutkimuksen toteuttaminen 

omaelämäkerrallisuutta tai haastatteluja hyödyntäen ei ole ollut mahdollista. Kuitenkin 

aineiston vahvuus on sen sisältämä sukupuolittuneisuus: korsuperinnekeruu osoitettiin 

suomalaisille sotaveteraaneille, jotka kategorisesti olivat miehiä, ja jotka eritoten 

seksuaalikerronnassaan vahvasti sukupuolittavat itsensä. Tässä tilanteessa kertojan ja 

kerronnan sukupuolen huomioimaan virittäytynyt sisällönanalyysi palvelee tutkimuksen 

arvoituksen ratkaisua. 

 

 

4 YKSILÖT JA HETEROSEKSUAALISET 

MASKULIINISUUDET 
 

Tässä luvussa tarkastelen korsuyhteisössä käytyä seksipuhetta yksilön näkökulmasta 

yhteisön toiminnan pohjustamiseksi. Ensimmäinen keskeinen tutkimuskysymys on 

millä konkreettisilla tavoilla sotilaat ylläpitivät ja rakensivat puheen tasolla seksuaalista 

 
82 Pease & Pini 2013, 2, 3. 
83 Engl. rethinking 
84 Hearn 2013, 27. 
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identiteettiään rintamaoloissa? Toinen tutkimuskysymys on, millaisia hegemonisia 

maskuliinisuuksia näin tuotettiin ja mitä yksilöltä odotettiin miehenä ja seksuaalisena 

toimijana sota-ajan Suomessa? Luvussa tarkasteltavia teemoja ovat mitä seksuaaliseen 

kanssakäymiseen ja sen järjestämiseen kuului sekä miten ja mitä sotilaat puhuivat 

toisilleen seksistä. Luku 5 keskittyy syvemmin seksipuheen merkityksiin ja sen 

palvelemiin tarkoituksiin yhteisössä. 

Rintamalla sotilaiden keinovalikoima seksuaalisuutensa toteuttamiseen ja seksuaalisen 

identiteettinsä rakentamiseen oli normaalioloja suppeampi. Aikaisemmin arkipäiväisinä 

pidetyt ja yhteiskunnan sanelemat suhteiden muodostamisen ja pariutumisen normit 

sekä seksikäytännöt eivät enää päteneet: käytännön mahdollisuudet kohtaamisiin 

toisaalta vähenivät mobilisaation vuoksi, ja toisaalta taas lisääntyivät sota- ja 

kotirintamien välillä tapahtuneen liikkumisen takia.85 Sotilaiden pääasialliset 

mahdollisuudet seksin harrastamiseen ja suhteiden solmimiseen sijoittuivat lomille, 

minkä vuoksi lomakokemukset korostuvat aineistossa. 

Rintamallakin oli joitakin mahdollisuuksia seksikumppanien etsimiseen. Nämä harvat 

mahdollisuudet muodostuivat rintamalla palvelleista lotista ja sotilaskotisisarista sekä 

Itä-Karjalassa toimineista työvelvollisista ja paikallisväestöön kuuluvista naisista. 

Vaikka näistä kohtaamisista on kuvauksia korsuaineistossa, ne eivät muodosta yleistä 

sota-ajan kohtaamisten kategoriaa. 

Seksikokemuksia hakevat ja kaipaavat sotilaat luovivat sotaisassa arjessaan 

seksipuheen, kirjeenvaihdon ja kuumeisen lomien odotuksen ristiaallokossa, jota 

varjosti aina mahdollisuus, ettei seuraavaa lomaa enää tule. Lomien välissä oli pelattava 

korttinsa oikein niin sota- kuin naisrintamalla, sillä ”Jutuista kyllä sai sen käsityksen, 

että sukupuoliyhteys oli lomalla käynnin tärkein asia. Sotamies Ossi Tuominen kuvasi 

asiaa napakasti: -Tästä sen näkee, että koko maailma pyörii vitun ympärillä ja 

enimmäkseen sen sisällä.”86 

 

 
85 Esimerkiksi tanssit olivat 1940-luvulla Suomessa tärkeä tilaisuus tavata kumppaneita ja päästää 

hetkellisesti irti estoista. Ks. lisää Kontula & Haavio-Mannila 1995. 
86 SKS, KRA, korsu. 



31 

 

4.1 Puheessa tuotetut heteroseksuaaliset maskuliinisuudet 

Yhteisesti jaetut kokemukset seksuaalisuuden maailmasta tiivisti korsuyhteisöä ja loi 

siteitä sen jäsenten välille, mikä oletetusti paransi sen toimintakykyä myös 

taisteluyksikkönä. Heteroseksuaalisuus ja mieheys oletettiin kaikkien rintamayhteisön 

jäsenten jakamaksi kokemukseksi, jotka koskettivat kaikkia sotilaita yli poliittisten, 

maantieteellisten ja sosioekonomisten rajojen. Muita aineistossa mainittuja sotilaita 

yhdistäviä tekijöitä ja puheenaiheita olivat alkoholinkäyttö ja sodan olosuhteissa 

alleviivattu väkivalta, jolloin korsuaineiston mainintojen mukaan keskustelunaiheista 

vähiten eripuraa aiheutti naiset ja seksi.87 Niihin ei rintamalla ollut – usein toivotun – 

säännöllisesti pääsyä kuin hyvin harvoilla, jolloin puheen tuottama yhteinen kaipuu ja 

haaveilu toimi asevelisiteen liimana. 

Kollektiivisesti kerratut seksikokemukset ja korsuporukan keskinen puhe seksistä 

palveli sekä yksilöä että yhteisöä. Yksilön oli puheella, johon sisältyi esimerkiksi omien 

seksikokemusten, halujen ja haaveilun jakamista sekä myös muiden kokemuksista 

utelua esimerkiksi korsukaverin palatessa lomalta, mahdollista rakentaa omaa 

heteroseksuaalista maskuliinisuutta ja tätä kautta sukupuolensa performatiivia kohti 

hegemonisen maskuliinisuuden mukaista ihannetta. Tällaisen puheen kautta 

uudelleeneletyn kokemuksen tai itsestä luodun kuvan seksuaalisena toimijana ja 

seksuaalisuutensa täysimittaisena toteuttajana on ollut tarkoitus tulkintani mukaan 

ylläpitää omaa seksuaalista toimijuutta ja mieheyttä heteroseksuaalisuuden kautta 

koostumukseltaan yhtenäisessä miehisessä ympäristössä. 

Yksilön puhe on siis palvellut seksuaali-identiteetin ja tätä kautta toimijuuden sekä 

oman mieskuvan muodostamista ja ylläpitoa poikkeuksellisissa dominantisti miehisissä 

ja heteroseksuaalisuutta korostavissa olosuhteissa varsinkin nuoremmilla sotilailla, jotka 

sotapalvelus erotti normaaleista ja usein odotetuistakin ikäkauteen kuuluvista 

pariutumiskäytänteistä. Puheella on ollut roolinsa myös sota-ajan seksuaalikasvatuksena 

ja opastuksena, jota 1940-luvun Suomessa oli tarjolla hyvin vähän.88 Lisäksi yksi seksi- 

ja naispuheen merkitys lienee ollut päästä sen kautta hetkeksi pois sodasta toiseen 

 
87 Esim. Pipping 1978, 186. 
88 Esim. Kontula & Haavio-Mannila 1995, 155. 
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maailmaan, missä puheessa tuotetut ja haaveillut romanttiset tai seksuaaliset 

kohtaamiset ovat mahdollisia. 

Yksilön muille tuottama puhe oli refleksiivistä ja retrospektiivistä. Puhetta tuotettiin 

suhteessa muuhun puheeseen ja käsityksiin, jolloin se oli luonteeltaan myös valikoivaa 

ja noudatti usein samaa kaavaa. Puhe seksistä, seksuaalisuudesta ja maskuliinisuudesta 

oli hyvin samankaltaista puhujasta toiseen, koska sillä mistä puhuttiin, oli suuri 

merkitys.  

Seksi ja omien kokemusten kertominen mahdollisti sotilaiden yhdistämisen lisäksi 

erottelun. Heteroseksuaaliseen maskuliinisuuden piirteeksi on luettu seksuaalinen 

kompetenssi ja menestys seksisuhteissa, millä on haettu prestiisiä erityisesti toisten 

miesten silmissä ja joskus myös naisten kustannuksella.89 Omassa puheessaan sotilaat 

saattoivat asemoida itsensä suhteessa rintamayhteisössä vallinneeseen hegemoniseen 

maskuliinisuuteen esimerkiksi toteavalla kerronnalla ylläpitääkseen käsitystä omista 

hegemoniseen maskuliinisuuteen luetuista ominaisuuksistaan tai uhoavalla puhetavalla 

korostaakseen menestystään seksisuhteissaan yhteisöön kuulumisen ja statuksen 

toivossa. 

Tutkiessaan korsuaineistossa esiintyviä tapoja puhua naisista myös Hanna Mikkola 

havaitsi sotilaiden osalta seksuaalisuuden varaan rakentuvaa puhetapaa. Hänkään ei pidä 

todennäköisenä, että ”hyvin raakojenkin” puheiden taustalla olisivat todelliset 

tapahtumat, asenteet tai naisiin kohdistuvat teot, vaan pikemminkin nuorten sotilaiden 

epävarmuus, kokemattomuus ja pyrkimys saada hyväksyntää muulta yhteisöltä.90 

Lisäksi korsuaineiston kerronnan painotus on seksissä, johon hyvin harvoin liitetään 

rakkaus, mikä kertonee sekä rakkauden intiimiydestä aiheena että heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden suhteesta miesten tunteiden näyttämiseen ja rakkauden ilmaisuun.91 

Puheen tavoitteena oli näin toimia puhujan pääsylippuna paitsi rintamayhteisön ja 

korsuporukan hyväksynnän, myös yleisesti heteroseksuaalisen ja hegemonisen 

maskuliinisuuden spektreille. 

 

 
89 Prestiisillä tarkoitetaan arvovaltaa ja menestystä, tässä yhteydessä arvovaltaa ja hegemoniaa suhteessa 

toisiin miehiin. Plummer 2005, 181, 182; Löfström 1999, 134.  
90 Mikkola 2008, 17; Ks. lisää Jokinen 2000. 
91 Näre 2017, 220; Kontula & Haavio-Mannila 1995, 94, 95; Löfström 1999. 
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4.2 Kirjeissä elettyä seksielämää 

Sota-ajan kirjeenvaihto on aineistona kiinnostanut tutkijoita viime vuosina, eikä sitä 

tässä yhteydessä tarkastella kuin pintapuolisesti yhtenä tapana hakea intiimejä 

kontakteja tuntemattomien naisten kanssa ja rakentaa yksilön seksuaalista toimijuutta.92 

Jatkosodan aikana kirjeenvaihto muodosti korsuyhteisölle tuotetun seksipuheen rinnalla 

tärkeimmän tavan, jolla sotilaat rakensivat ja ylläpitivät kuvaa itsestään seksuaalisina 

toimijoina, kun tosiasialliset mahdollisuudet tavata uusia tai vanhoja seksikumppaneita 

olivat vähäiset. 

Kirjeenvaihdon välityksellä sekä sovittiin tapaamisia että haaveiltiin tulevasta 

kohtaamisesta kirjekaverin kanssa – mahdollisesti seksin merkeissä. Kirjeenvaihto 

naisten kanssa saattoi tuoda sotilaille myös turvan ja toivon tunnetta tulevaisuudesta, 

jossa fyysiset tapaamiset ja tapailut olisivat mahdollisia.93 Näin kirjekavereiden 

hankkiminen ja kirjoittelu toimi niin sanotusti oman markkina-arvon testaamisena 

tulevaisuutta varten. Kirjeenvaihdolle leimallinen yksityisyys ja intiimiys teki siitä 

kuulluksi tuotettua puhetta henkilökohtaisemman välineen yksilön seksuaalisen 

minuuden tuottamiseen. 

Siltikin kirjoittaminen ja kirjeiden lukeminen olivat usein lähes riehakasta joukkohupia, 

jota vauhditti parhaiden kirjeheilojen uskaliaan eroottiset kirjeet. Kirjeenvaihto soi näin 

myös naisille mahdollisuuksia venyttää pidättäytyvyyden vaatimuksen rajoja.94 

Kirjeenvaihdon merkitystä yhteisölle ja kirjeiden lukemista porukassa tarkastellaan 

vielä tarkemmin alaluvussa 5.1.  

Kirjeenvaihdon oleellisuudesta rintamalla palvelleiden sotilaiden seksuaalisuudelle 

kertovat korsuaineistossa esiintyvät julistukset kirjeiden kirjoittamisesta seksin 

korvikkeena. Seuraavat vastaajat kuvailivat kirjeenvaihdon moniulotteisia merkityksiä: 

Kun nuori mies joutuu olemaan monia kuukausia selibaatissa eikä edes liioin näe 

naista, niin – rauhallisissa, jopa yksitoikkoisissa oloissa se tuntuu piinalliselta. 

Hyökkäysvaiheen aikana ja silloin kun on kiinteää toimintaa, sitä ei huomaa, koska 

tilanne vaatii kaiken huomion. Eräs purkautumistie oli epäilemättä kirjeenvaihto 

naisten kanssa. Siinähän sai kuvitella kaikkea millaista olisi olla 

kirjeenvaihtotoverin kanssa. Sai kirjoittaa rakkaudesta ja sen ilmenemismuodoista, 

 
92 Esim. Hagelstam, Sonja (2011). Families, Separation and Emotional Coping in War: Bridging Letters 

between Home and Front, 1941–44. Teoksessa Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.) Finland in 

World War II: History, Memory, Interpretations. BRILL: Leiden, 277–315. 
93 Näre 2017, 93, 
94 Esim. Näre 2017, 21, 22, 111. 
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sai kirjoittaa siitä, mitä tapahtuu, kun tavataan ja niin edespäin. Tulevat kirjeet 

olivat usein balsamia seksiä kaipaavalle nuorelle miehelle, varsinkin, kun tuli 

söpöjä kuvia. Niitä kuvia pantiin korsun seinään oman petin kohdalle, saihan edes 

kuvasta katsoa ja kuvitella tulevaa tapaamista.95 

Itsekin lensin vipuun Kouvolalaisen Tertun kanssa. Kun molemmat kirjoitimme 

aloittamaani suuntaan, rohkeasti naimajutuistakin, niin se teki levottomaksi. Terttu 

oli kuvassa kaunis, pellavahiuksinen ja hyvä vartaloinen pimu. Hän oli niitä harvoja 

kirjeenvaihtokavereitani jonka tapasin lomalla käydessäni.96  

Lainaukset tuovat ilmi kirjeenvaihdon kaksi ulottuvuutta yksilön seksuaaliselle 

toimijuudelle: haaveet kirjekaverin todellisen tapaamisen sisällöstä sekä omasta 

konkreettisesta toiminnasta kuvitellussa tilanteessa. Kirjeitä kirjoittamalla ja lukemalla 

yksilön oli mahdollista kuvitella ja fantasioida siitä, mitä rintamaoloissa kovasti kaivatut 

seksikokemukset pitäisivät sisällään sekä sijoittaa itsensä aktiivisena toimijana näihin 

tilanteisiin, saaden niille myös varmistusta ja hyväksyntää kirjeenvaihdon toiselta 

osapuolelta.97 Lisäksi ensimmäinen vastaaja sijoittaa kirjeenvaihdon ja muun haaveilun 

sodan todellisuuteen, jossa niihin jäi tilaa lähinnä asemasotavaiheessa sekä muina 

hiljaisempina jaksoina, kun lomat ja kenttäposti rullasivat normaaliin tapaan. 

 

Haaveilun ja henkilökohtaisten seksuaalisten kokemusten lisäksi kirjeenvaihdolla 

haviteltiin konkreettisia asioita, ensisijaisesti seksiä ja paketteja. Tässä kunnostautuivat 

niin sanotut ammattikirjeenvaihtajat, joiksi kutsuttiin sotilaita, jotka kirjoittivat 

kerrallaan hyvin usealle kirjekaverille eritoten lomaseksin ja rintamalle lähetettävien 

pakettien toivossa. Korsuperinteen kirjoittaja tiivistää: 

Naisen kaipuuta tyydytti monien kohdalla laaja kirjeen vaihto tuttujen ja 

tuntemattomien tyttöystävien kanssa. Tähän liittyi myös materiaalisia asioita. 

Kirjetuttavat lähettivät ruokapaketteja, tupakkaa ja jopa viinaakin. Parhailla 

miehillä oli kymmeniä kirjeenvaihtokavereita, joita he pitivät ”lämpimänä” kirjeillä 

lomalla käyntiä silmällä pitäen, sekä pakettien toivossa.98 

Seuraavat alaluvut selvittävät, millainen kokonaiskuva maskuliinisista 

seksuaalisuuksista ja ennen kaikkea toimijuudesta ja toiminnasta korsuaineistossa 

maalataan. Perimmäinen kysymys on, mitä sotilaat puheissaan rintamalla ja 

myöhemmin sota-aikaa muistellessaan käsittivät kuuluvaksi heteroseksuaaliseen 

maskuliinisuuteen ja seksiin. 

 
95 SKS, KRA, korsu. 
96 SKS, KRA, korsu. 
97 Esim. Hagelstam 2011, 278. 
98 SKS, KRA, korsu. 
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4.3 Tarpeeseen vai tilaisuudesta? – Sotilaat tavoittelemassa seksiä 

Tässä alaluvussa tarkastelen korsuaineistossa toistuvaa seksuaalisen kanssakäymisen 

koreografiaa eli kulttuurista ja sosiaalista käsikirjoitusta tai skriptiä. Seksuaalinen 

koreografia tarkoittaa aika- ja kulttuurisidonnaista sosiaalista käsikirjoitusta, johon 

kuuluu käyttäytymisen malleja, sukupuolirooleja, tunteiden ja kiintymyksen ilmaisun 

tapoja, kontrollia, perherooleja ja moraalikäsityksiä sekä käsityksiä ja odotuksia siitä, 

millaisia seksuaaliset kohtaamiset ovat ja mitä niihin kuuluu.99 Korsuaineiston vastaajat 

kuvasivat usein seksuaalisia kohtaamisia ja niiden tavoittelua, joihin kuului läheisesti 

käsitys seksistä tarpeena, miehestä aloitteellisena ja aktiivisena osapuolena, seksin 

harrastaminen silloin, kun tilaisuus siihen tarjoutui sekä liudan erilaisia keinoja, joilla 

seksin harrastaminen naisen kanssa pyrittiin varmistamaan. 

Yksi tapa kuvailla tällaista suhtautumista seksiin on valloitusmentaliteetti, joka eli ja voi 

hyvin suomalaisessa seksikulttuurissa ja sukupuolijärjestelmässä 1940-luvulla. 

Tarkoitan valloitusmentaliteetilla käsitystä, jossa naisen seksuaalinen valloittaminen tai 

seksuaalinen manipuloiminen on heterosuhteissa nähty myönteisenä asiana miehen 

statuksen, prestiisin, kannalta erityisesti muiden miesten silmissä.100 Tällaisia 

valloitusajattelun elementtejä sisältäneet seksikohtaamiset ja niistä kertominen muille 

miehille ylläpiti valloitusmentaliteetin roolia seksuaalisessa käsikirjoituksessa ja 

hegemonisessa maskuliinisuudessa. Valloittajan roolin toteuttaminen – vähintäänkin 

puheen tasolla – myös sijoitti kertojan tavoiteltuun asemaan hegemonisen 

maskuliinisuuden spektrillä, mikä oli sodan väkivaltaisissa elinolosuhteissa 

tavoiteltavaa myös muilla elämän osa-alueilla. 

Miesten seksuaalisuuteen ja halukkuuteen on liitetty käsityksiä pakonomaisesta halusta 

ja tyydytyksen hakemisesta.101 Korsuaineistossa miesten seksihaluja kuvataan tarpeina, 

ja seksin tarve nähdään miehille sisäsyntyisenä ja primitiivisenä miehisenä 

ominaisuutena. Tämä taas tarkoittaa aiemmin sivutun kirjeitse tapahtuneen lomien 

aikaisen seksin saamisen varmistelun lisäksi opportunistista suhtautumista seksin 

harrastamiseen, riskinottoa ja jopa vilpillistä tai vähintäänkin kyseenalaista toimintaa 

seksin saamisen varmistamiseksi. Tämäkään ei ollut yksinomaan naimattomien miesten 

 
99 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 41. 
100 Löfström 134, 137; Kontula ja Haavio-Mannila 1995, 33, 34; Pipping 1978, 185. 
101 Plummer 2005, 179; Ks. lisää Pipping 1978. 
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hupia, vaan myös naimisissa olevat sotilaat veivät usein mahdollisuuksien mukaan 

kirjetuttavuutensa askelta pitemmälle ja käyttivät tilaisuuksia hyväkseen lomien aikana. 

Tarpeet kasvoivat lomien lähestyessä, mutta yhtä lailla yleistä oli seksin hakeminen 

juuri ennen paluuta rintamalle. Yksi aineiston vastaajista muisteli kertomuksia 

Sotkamon asemalta, joka oli jatkosodan aikana vilkas kauttakulkupaikka ja joka näin 

ollen tarjosi paljon mahdollisuuksia seksin hakemiseen:  

Siellä oli muutamien luona jopa jonon poikasiakin, sillä jokainenhan toki tarvitsi 

rintamalle lähtiessään puhdistaa ruiskunsa, ja monet useampaan kertaankin. Minä 

kävin siellä erään rouvan kanssa kaksi kertaa ja sitten viime hetkellä vielä 

maitotalon tytärkin tahtoi.102 

Tässä lainauksessa kuvataan tarpeen yhteydessä myös ”ruiskun puhdistamista”, mikä 

viittaa seksin harrastamisen ja orgasmin saavuttamisen lisäksi seksin rituaalinomaiseen 

luonteeseen. Jatkosodan aikana lomalle lähtöön ja rintamalle paluuseen kuului tiettyjä 

rituaalimaisia toimintoja, jotka liittyivät siirtymiseen sodasta ja alituisesta 

kuolemanvaarasta jopa arkiselle kotirintamalle kuitenkin edelleen sotilaan roolia 

kantaen. Yksi tapa oli lomalle lähteville tarjotun ehkäisyvälinepakkauksen repiminen 

auki: 

Eräs erikoinen pakkauskin annettiin lähtijälle mukaan – sukupuolitautien 

torjuntapakkaus. Se herätti monenlaista tunnelmia lähtiessä. Ei sen ottaminen 

ollut pakollista, mutta kuitenkin se otettiin, eihän nyt kukaan huonompi mies 

ollut kuin toinenkaan. Harva sen ehjänä toi pois, olihan se revittävä, kuin 

muodon vuoksi, kuten jälkeenpäin on selvinnyt, monessakin yhteydessä.103 

Pakkauksen avaaminen, vaikka vain mielenkiinnosta sen sisältöä kohtaan ja omaksi 

iloksi, merkitsi siirtymistä rintaman pidättyväisyydestä ja halujen kontrolloinnista 

maailmaan, jossa seksi oli aito mahdollisuus, eikä vain korsuporukan kesken jaettu 

haavekuva. Toisaalta, kuten yllä lainattu muistelija toteaa, pakkauksen tuominen 

avattuna takaisin korsuun oli itsessään sanaton osoitus siitä, että lomat oli käytetty 

mieheltä odotetulla tavalla. 

Avoin tarpeen julistaminen ja tilaisuuksien käyttäminen uhmasivat porvarillista 

käsitystä maskuliinisuudesta, johon kuului pidättyväisyys. Yksilö saattoi samaan aikaan 

sekä tehdä pesäeroa upseereihin, ”herroihin”, että samaistaa itseään suomalaiseen 

korpisoturiin, jermuun, jonka ulkonäköön ja puheeseen kuuluivat epäpuhtaus ja karskius 

 
102 SKS, KRA, korsu. 
103 SKS, KRA, korsu. 
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ja joka olemuksellaan taisteli porvarillisia maskuliinisuuksia sekä soturi- ja sankarikuvia 

vastaan.104 Arto Jokinen on kuvaillut suomalaista soturikuvaa seuraavasti: ”Myytti 

suomalaisesta (mies)sotilaasta määrittää yleensä käsitystä suomalaisen sotilaan 

erityisestä luonteesta ja laadusta, joka erottaa hänet muiden armeijoiden sotilaista. 

Suomalaisessa sotilasmyytissä miehestä transformoituu sodassa korpisoturi.”105 Tähän 

suomalaisen sotilaan erityiseen laatuun ja luonteeseen sosiaalistuttiin myös 

heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien performatiivien kautta. 

Tällaisella haastamisella, luomalla tietyn kulttuurisen hegemonisen maskuliinisuuden 

haastavan ideaalin, rivisotilaiden oli mahdollista haastaa porvarillinen ja 

keskiluokkainen maskuliinisuus tavoittelemalla sellaisia hegemonisen maskuliinisuuden 

piirteitä, jotka olivat lähempänä heitä itseään ja heidän saavutettavissaan. 

Asevelvollisuusarmeijaan mahtui useita hyväksyttyjä tapoja olla mies, mutta tietyistä 

piirteistä koostui rintamayhteisössäkin hegemonisen maskuliinisuuden spektri. 

Tärkeintä oli eron tekeminen naisiin ja epämiehisinä pidettyihin piirteisiin.106 

Koska seksi oli rintamalla yleinen puheenaihe ja arkea leimasi niin sanottu ”naisen 

puute”, pyrittiin seksin saaminen lomilla varmistamaan ja siihen tarjoutuneet tilanteet 

käyttämään hyväksi.107 Aineistossa elää vahva käsitys siitä, että miehen tarvitsee tehdä 

töitä ja nähdä vaivaa saadakseen seksiä varsinkin vakiintumattomilta kumppaneilta. 

Tämä kertoo mielestäni kahdesta sota-ajan seksisuhteita leimaavasta tekijästä: 

ajatuksesta miehestä taidokkaana ja menestyksekkäänä valloittajana sekä naisten osaksi 

syydetyistä seksiin liittyvistä riskeistä, kuten vahinkoraskauden ja huoran leiman 

pelosta.108  

Eräs vastaaja kertoi toverinsa strategiasta lomiensa varalle: ”Jokaisen matkansa hän 

järjesti siten, että tavattavien tyttöjen joukosta löytyi myös oikeita helmiä, oikeita 

varmoja helmiä, joiden tarjoamat nautinnot korvasivat monin verroin aikaisemmassa 

paikassa sattuneet pettymykset.”109 Harvat lomat oli käytettävä tehokkaasti hyödyksi, 

tämän sotilaan tapauksessa hakien sekä pientä jännitystä että varmasti hyvää seksiä. 

Toinen vastaaja kertasi tilannetta, jossa sotilas oli saanut naiselta tulleen kirjeen mukana 

 
104 Ks. Mosse 1998; Löfström 1999. 
105 Jokinen 2000, 127, 128. Yleisin tämä kuva suomalaisista miessotilaista on talvi- ja jatkosotaa 

kuvaavassa kirjallisuudessa, mutta myös muissa kulttuurituotteissa. Vrt. Pajari 2006, 226. 
106 Seija-Leena Nevala-Nurmi 2014, 227, 229; Ks. Mosse 1998. 
107 Näre 2017, 134. 
108 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 179, 182, 188. 
109 SKS, KRA, korsu. 
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”muutaman kiharaisen häpykarvan”.110 Näin rohkeaa kirjekaveria kannatti arvion 

mukaan käydä lomalla tapaamassa, sillä ”siellä ei varmaan tule suru puseroon”.111 

Varmistettujen tapaamisten lisäksi muistelijoiden vastauksiin sisältyy runsaasti 

kertomuksia yllättävistä kohtaamisista, joissa odottamaton tilaisuus seksiin käytettiin 

hyväksi. Joskus näin tehtiin, vaikka tarinan kertojaa ei olisi hirveämmin haluttanutkaan, 

kuten seuraavassa katkelmassa, jossa sotilas oli ensin harrastanut seksiä tapaamansa 

”nuoren lesken” tyttären kanssa: ”Tavallaan ei olisi haluttanut, sillä tunsin väsymystä 

sen päivällisen lemmiskelyn jälkeen, ja kun olin jo nuorta saanut, niin vanhasta ei olisi 

enää väliä.”112 Toinen vastaaja muistelee korsutoverinsa sanoneen, että ”Kun sitä tuolla 

korhvesa monta kuukautta kittuu ilihman naesta, nii eepä sinä palahjo nuamoo katota, 

eekä kysellä pasheja, se ov vuan raaka peli sitte, ko se kohalle sattuu.”113 

Suomessa 1940-luvulla naisten seksuaalisen kontrollin ja pidättyväisten naisihanteiden 

vuoksi eli käsitys, jonka mukaan naisten osaan heteroseksissä kuului pieni vastustelu, 

joka miehen oli voitettava. Esimerkiksi Kontula ja Haavio-Mannila ovat havainneet 

tutkiessaan ”pidättyvyyden sukupolven” eli vuosina 1911–1936 syntyneiden asenteita, 

että näissä ikäpolvissa esiintyi ajatus siitä, että naisen vastustelut oli voitettava ennen 

seksiin ryhtymistä.114   

Eräs vastaaja muisteli kuulemaansa kohtaamista sotilaan ja naimisissa olleen ”rouvan” 

välillä, jota toveri kuvaili: ”Suutelin rouvaa ja hyväilin häntä rohkeasti ja kaiken hän 

antoi tapahtua, vain pienen vastustelun merkeissä.”115 Toisessa tarinassa kerrataan 

viettely-yrityksen kulkua seuraavasti: ”Välillä tein lähenteleviä liikkeitä ja suutelin 

häntä. Kun luulin ”lämmittäneeni” tyttöä tarpeeksi aloin jo aukoa hänen rintamuksiaan, 

mutta tyttö tenäsi vielä vastaan.”116 Molemmissa lainauksissa näkyy, ettei vastustelu ole 

yllättävää, vaan se pikemminkin otetaan vastaan seksiin kuuluvana vaiheena, kuten 

Kontula ja Haavio-Mannila ovat pidättyvyyden polven seksikoreografiaa kuvanneet.117  

Joskus seksin tavoitteluun liittyi suoranaista vilpillistä toimintaa tai ajatus siitä, että 

naiset olisivat ainakin suhteellisen helposti huijattavissa seksiin, mikä voi 

 
110 SKS, KRA, korsu. 
111 SKS, KRA, korsu. 
112 SKS, KRA, korsu. 
113 SKS, KRA, korsu. 
114 Kontula & Haavio-Mannila 1997, 131–140. 
115 SKS, KRA, korsu. 
116 SKS, KRA, korsu. 
117 Kontula & Haavio-Mannila 1997, 131–140. 
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nykykäsitysten näkökulmasta olla rinnastettavissa seksuaaliseen väkivaltaan ja 

ahdisteluun. Luen tässä yhteydessä mahdolliseksi seksuaaliseksi väkivallaksi tilanteet, 

joissa jonkun osapuolen suostumus jää arvailujen varaan. Naisiin kohdistuvan 

seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan lukeminen aineistosta on kuitenkin hankalaa 

kahdesta syystä: ensiksi kuvaukset ovat miesten mahdollisesti sellaisessa tarkoituksessa 

kertomia ja kirjoittamia, joissa nyt kyseenalaisena näyttäytyvä suostumus on 

kasvattanut heidän prestiisiään, ja toiseksi naisten heteroseksissä oletetun ja omaksuman 

roolin takia, jossa heidän oli maineensa vuoksi vastusteltava.118 Esimerkiksi seuraavassa 

katkelmassa muistellaan mahdollista huijausta Itä-Karjalassa, jossa joko naisen 

hyväuskoisuutta käytetään hyväksi seksin saamiseksi tai nainen epäröi seksiin 

suostumista maineensa ja uskonnollisuutensa takia: 

Siellä oli yksi venäläinen nainen ja pojat yrittivät, että saisivat siltä jotakin, mutta 

ei se suostunut. Nainen selitti, että papin pitää vihkiä ensin, ennen kuin hän antaa. 

Kun näitä kaksi kaverusta oli, niin toinen lupasi toimia pappina. Siinä sitten 

vihkitoimitus suoritettiin ja kun se oli, niin pappi sanoi, että heillä tuolla 

Suomessa on sellainen tapa, että pappi saa ensimmäiseksi. Tällä tavalla saivat 

molemmat.119 

Kertomukset huijauksista paljastavat asenteita, joiden mukaan naisia pidetään 

yksinkertaisina ja heidän toimijuutensa vähintäänkin epäsuorasti kielletään, vaikka ne 

eivät välttämättä tosia olisikaan. Korsuaineistosta paljastuu myös hyvin väkivaltaista 

puhetta ja ahdistelun hyväksyviä asenteita. Sari Näre on arvioinut, että 

seksuaalikerronnan sävyn huomioon ottaen seksuaalista ahdistelua on sota-ajan 

Suomessa esiintynyt paljon enemmän kuin on myönnetty ja lisäksi väkivallan jatkuva 

läsnäolo on normalisoinut myös muita väkivallan muotoja, mikä näkyy korsuaineiston 

tarinoissa.120  

Suoranaisten huijausten lisäksi aineistosta nousee esiin useampia tarinoita, joissa mies 

jollain tavalla auttaa naista seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvässä asiassa tai haasteessa 

alleviivaten miehillä olevan enemmän tietoa seksistä. Tällaiset korsuissa levinneet, 

usein keksityt, kertomukset vakiinnuttivat myös hegemonista maskuliinisuutta suhteessa 

naisiin, kun miehiä pidettiin tai he pitivät itseään naisia sekä seksuaalisesti että 

älyllisesti kyvykkäämpinä ja tekevät näkyväksi miesten ja naisten välisen valtasuhteen 

seksuaalisuuden saralla. Kontula ja Haavio-Mannila ovatkin tutkimuksissaan todenneet, 

 
118 Kontula & Haavio-Mannila 1997, 141. 
119 SKS, KRA, korsu. 
120 Näre 2017, 281, 304. 
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että 1900-luvun alkupuolen Suomessa tieto seksistä oli lähes yksinomaan poikien 

ulottuvilla, mutta ”sukupuolimoraalista” taas puhuttiin yksinomaan tytöille.121  

Vaikka osa kertomuksista, joissa miehen on täytynyt jollakin keinolla voittaa nainen 

puolelleen saadakseen tämä harrastamaan seksiä kanssaan täyttää edellisten lainausten 

tapaan nykyiset seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan kriteerit, on vastustelu ollut 

peräisin patriarkaalisen vallankäytön ja naisten seksuaalisuuden kontrolloinnin lisäksi 

myös naisten omasta toimijuudesta, eikä pelkästään miesten oveluuden tai 

viettelytaitojen ansiota. Naisten rooliin kuului heteroseksissä vielä toisen 

maailmansodan aikana hyvin vahvasti sukupuolittunut ajatus siveyden vaalimisesta ja 

”portinvartijuudesta”, vaikka sota-ajan voidaan todeta vapauttaneen myös naisten 

seksuaalisuutta.122 

Riski leimautua huonoksi naiseksi sai todennäköisesti naiset paitsi toteuttamaan tätä 

heteroseksin koreografiamaista vaihetta, jossa heidän kuului vähintäänkin esittää 

vastustelevansa miesten aloitteita seksiin, myös piilottamaan omaa haluaan halun 

ilmaisemisen ollessa sallittua lähinnä miehille. Tämä vaikeuttaa väkivallan 

tunnistamista ja nimeämistä lähdeaineistossa. Lisäksi tämän normin ja oletuksen vuoksi 

haluaan aktiivisesti ilmaiseva nainen rikkoi heteronormatiivisen sukupuolijärjestyksen, 

mikä oli usein korsuporukalle jaettavan arvoinen asia. 

Kun seksin tavoittelua ja seksin harrastamista aina tilaisuuden tullen pidettiin 

korsuyhteisöissä näin vahvana oletuksena ja normina, teki yksilön haluttomuus tai 

erektiovaikeudet särön jaettuun käsitykseen seksuaalisuudesta ja maskuliinisuudesta. 

Tilanne, jossa paljastui, ettei sotilas käyttänyt hyväkseen tarjoutunutta tilaisuutta seksin 

harrastamiseen, vaati selittelyä. Tilaisuuden käyttämättä jättämisen lisäksi erityistä 

selitystä vaativat tilanteet, joissa syy olla harrastamatta seksiä liittyi erektiovaikeuksiin. 

Seuraavista muistelijoista ensimmäinen on kieltäytynyt seksistä junassa tapaamansa 

naisen kanssa, ja toinen joutuu selittelemään erektion puuttumista seksille otollisessa 

tilanteessa: 

Haapamäeltä nousi junaan tyttölapsi. Hiertäysi siihen meidän kuuden kaverin 

rinkiin. Pyysi päästä istumaan, ja tokihan sijaa löytyi. Siinä otettiin hömpsyjä 

pullosta, tupakkia sauhuuteltiin yhteisvoimin myöskin. Kohtapuoliin tyttö antoi 

ymmärtää: Minulla ei ole teille tarjota paljonkaan, mutta niin mielelläni haluaisin 

minäkin kantaa korteni isänmaan alttarille – sopiiko että yritän viihdyttää teitä 

 
121 Plummer 2005, 179, 180; Kontula & Haavio-Mannila 1995, 178, 574. 
122 Näre 2017, 21, 22; Kontula & Haavio-Mannila 1995, 178.  
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kutakin vuorollani tuolla vessan puolella? Niinhän sitä hyväntahdon ilmausta 

kukin vuorollaan käytti. Itseeni kieltäytyessä, jäin hitaana jonon hännille, ja 

edellinen kertoi olleen jo törkyistä puuhaa – niin minulta meni illuusio ulalle… 

Tyttö kysyi eikös sinulle kelpaa anti? Vastasin, että olet tehnyt jo tarpeeksi hyvää 

– palataan asiaan syksymmällä. Sitten vaikka jonon alussa…123 

Ja uskokaa tai äläkhää mutta mulla ei noussu. Olisinko mie niin hämmästyny 

vaiko suoraan säikähtäny, van ei vain noussu. No jotakihan minun oli sanottava, 

ko en kerran tekemhän pystyny, ja mie sanoin, ettei se kukko käskhien lauhla, 

kyllä siinä muut halut ja himot pittää olla.124 

Ääriesimerkin erektiovaikeuksien selittelystä tarjoavat aineiston maininnat siitä, kuinka 

sotilaiden keskuudessa on elänyt jaettu käsitys ja sanonta, jonka mukaan sotilaille 

tarjoiltavaan ruokaan olisi laitettu erilaisia haluja hillitseviä aineita. Pahimmillaan nämä 

aineet ovat vesittäneet seksin mahdollisuuden kotilomalla. Seuraavassa esimerkissä 

muistellaan keittäjää, jota harmitti kovasti odotetulla kotilomalla koetut 

erektiovaikeudet: 

Keittäjämme viimeinen vuoroloma ei tainnut oikein onnistua – ei kai oikein 

”synkannut” entiseen tapaan lehakan Elinan kanssa, kuten aikaisemmin… Puhui 

siitä kavereille ja nämä kertoivat kauhujuttuja muka ruokiin sekoitettavista 

ihmeaineita, jotka lannistivat miehen miehekkyyttä, ettei sitten niin paljon 

kaivattu turhia kotilomia. Keittäjä kimpaantui tuosta niin, että tunkeutui 

komentokorsuun lupaa kysymättä ja iski nyrkkiä komppaniapäällikön 

pöydänreunaan sanoen: ”Herrat perkeleet - ei sitten panna sitä antikyrpiiniä 

jauhoihin kun minä anon seuraavan kerran kotilomaa!125 

Tällaista antikyrpiiniä tuskin todellisuudessa oli olemassa, vaan erektiovaikeudet 

liittyivät tavallisiin haluja vähentäviin ja erektiovaikeuksille altistaviin tekijöihin, kuten 

väsymykseen ja lomiin liittyviin suorituspaineisiin. Huomionarvoista tarinassa on 

äärimmäisten selitysten etsimisen tarve. Ken Plummer on esittänyt, että väärässä 

tilanteessa veltto penis on myös symbolisesti heikko ja passiivinen, ennen kaikkea ei 

kontrollissa, siis vastakohta sille, mitä mieheltä seksuaalisena toimijana odotettiin.126 

Aineiston seksuaalikerronnassa elää voimakas oletus siitä, että erityisesti lomilla seksiä 

tavoitellaan ja ihanteellinen, tavallinen ja oikeanlainen mies myös tämän tavoitteen 

saavuttaa.  

 

 
123 SKS, KRA, korsu. 
124 SKS, KRA, korsu. 
125 SKS, KRA, korsu. 
126 Plummer 2005, 179. 
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4.4 Useaan kertaan yhtyen – seksin sisältö 

Mitä miesten ja naisten väliseen seksiin käsitettiin kuuluvaksi sodanaikaisessa 

Suomessa? Yksittäisten sotilaiden korsuporukalle kertomien seksitarinoiden keskiössä 

oli korsuperinnekeruun vastaajien muistoissa yleensä joko useaan otteeseen toistunut tai 

kestoltaan hyvin pitkä penis-vagina-yhdyntä sekä näin ollen miehinen potenssi ja 

stamina. Juuri näiden seksiin liittyvien elementtien korostaminen samaan aikaan sekä 

toimi rakennuspalikkana yksilön maskuliiniselle heteroseksuaalisuudelle että ylläpiti 

suppeaa kuvaa siitä. 

Käsitys seksistä oli yhdyntä- ja peniskeskeinen. Suurin osa aineiston seksikuvauksesta 

viittaa yhdyntään, joka tapahtui yleensä maaten kasvotusten ja joka päättyi miehen 

orgasmiin.127 Tällaisessa heteroseksuaalisessa maskuliinisuudessa erektiossa oleva penis 

on keskeinen sekä fyysisesti että symbolisesti: se on paitsi nautinnon lähde, myös 

potenssin ja miehisen vallan symboli.128  

Tästä kuviosta poikkeavat tilanteet olivat ihmetyksen aiheita, joista kerrottiin toisille. 

Esimerkiksi seuraavassa tapauksessa mies ei ole saanut lupaa penetroitua kumppaniinsa 

ja turhautuu tästä niin, että koettaa sitä väkisin: ”Kirosin jo sisimmässäni mokomaa 

naista ja ajattelin, kun otan ja survaisen puoliväkisin, niin eiköhän sinne sisälle päästä. 

Tätä lievää väkivaltaa yritin, sillä olin pirusti kiihtynyt, mutta tulos oli sama, ei sisälle 

asiaa, mutta päällä sai maata kalu tupsun juuressa ja suorittaa hyväilyjä, siitä hän tuntui 

nauttivan.”129 Yritysten jälkeen turhautunut kertoja menee nukkumaan ja kuulee 

kumppaniltaan aamulla anteeksipyyntöjen lisäksi, ettei tämä ”voi ajatellakaan kalun 

sisäänsä työntämistä, mutta hän nauttii hirveästi hyväilystä ja – vatsan päällä 

makaamisesta”.130 Kertojan turhautuminen johtui pettymyksestä seksiin ilman yhdyntää 

ja totutusta seksikoreografiasta poikkeamisesta. 

Myös suuseksi oli monille melko tuntematon tapa harrastaa seksiä. Aikaisemmassa 

luvussa mainittu ”rouva” yllätti kumppaninsa suuseksillä, mikä oli kertomisen arvoinen 

asia korsukunnalle: ”Se rouva, kun lämpeni, niin siinä oli himokas nainen, hän halusi 

 
127 Esim. Kontula & Haavio-Mannila 1995, 98. 
128 Plummer 2005, 179.  
129 SKS, KRA, korsu. 
130 SKS, KRA, korsu. 
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ottaa minun kaluni pään suuhunsa ja imi sitä kuin lapsi tuttia.”131 Tässä tapauksessa uusi 

kokemus seksin yhteydessä vaikuttaa olleen mieluisa. 

Seuraavassa tapauksessa suhde on kuitenkin katkennut, kun nainen on pyytänyt 

kertojalta suuseksiä, mikä on saanut sotilaan epäilemään kumppaninsa heilastelleen 

saksalaisten sotilaiden kanssa. Aineistossa saksalaisiin sotilaisiin suhteita solmineita 

naisia pidetään moraalisesti arveluttavina, ja seuraavassa tapauksessa ehdotus useille 

suomalaisille vieraan seksitavan kokeilemisesta on johtanut eroon. Korsuaineiston 

vastaaja muistaa naisen koko korsukunnalle luetussa kirjeessä lukeneen näin:  

Voitko rakas, todellakin jättää minut, pohjolan kauneimman ja ehkä 

rikkaimmankin naisen, sillä naisenhan sinä minusta teit. Voitko jättää minut 

kaiken sen ihanan ja kauniin jälkeen, mitä välillämme on ollut? Ja vain sen takia, 

että pyysin sinulta suukkoa myös sinne, jota sanoit niin hyväksi että et 

keneltäkään toiselta ollut niin hyvää tavannut. Ja vain sen takiako jätät minut 

rakas, koska olet saanut tovereiltasi kuulla, että saksalaiset niin tekevät?132 

Tässäkin poikkeama totutusta tavasta harrastaa seksiä johtaa järkytykseen. Tämä ja 

edellä mainittu nainen, joka ei suostunut yhdyntään, haastoivat liiaksi miehen 

heteroseksuaalisen maskuliinisuuden ja hegemonian ehdottaessaan seksiä, jossa 

pääosassa ei olekaan penis erektiossa, vaan naisen muulla tavalla tuotettu nautinto. 

Sotilaiden puheiden mukaan seksin – tai yhdynnän – kuului kestää pitkään ja toistua 

useita kertoja. Useinkaan asioiden todellinen laita ei ollut näin, ja se tiedettiin, mutta 

sodanaikaiseen seksipuheeseen tämä iskostui: 

Yleensä, puheissaan miehet olivat suuria sankareita ja he kehuivat jaksavansa 

olla 7 kertaa yössä naisen kanssa ja aina se onnistui. Ja sitäkin kerskuttiin, miten 

helppo saalis on nainen heille ollut, monelta lohkesi vittua jo ensikokemalla ja 

ensimmäisen tuttavuuden perusteella. No, ainahan, ei tietenkään näin ollut, mutta 

sitä piti vain rehvastella ja puhua suurennellen asioita, kun toisetkin puhuivat. Se 

siinä oli kummallista, kun kukaan ei ollut epäonnistunut aikeissaan, vaikka aivan 

varmaan jokaiselle oli sattunut sellainen nainen, joka ei antanut tai edes ruvennut 

juttusillekaan hänen kanssaan.133 

Oman seksuaalisen staminan ja potenssin korostaminen oli normaalina pidetty osa 

seksipuhetta, jonka tarkoitus oli samaan aikaan sekä rakentaa kertojan omaa kokemusta 

tämän maskuliinisesta seksuaalisuudesta ja kyvykkyydestä että rakentaa yksilön 

hegemonisia maskuliinisia piirteitä suhteessa muihin. Tätä aihetta käsitellään lisää 

 
131 SKS, KRA, korsu. 
132 SKS, KRA, korsu. 
133 SKS, KRA, korsu. 
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alaluvussa 5.2. Eräs vastaaja muisteli korsutoverinsa lomatarinaa, jonka keskiössä olivat 

kertojan seksuaalinen kyvykkyys ja halukkuus: 

Hän oli tuonut sieltä yhden tytön kotiin sieltä järveltä. Flikka tahtoi kovin, että 

kai ”sä nyt vähä sisäl ja tule.” Sanoi sitten menneensä sisälle tytön kanssa ja 

tehneensä ihan väsyksiin saakka töitä. Hän nukkui siellä sitten yhteentoista asti ja 

tytön sisar tuli herättämään hänet. Kaveri sanoi: ”Kyl se simmone asja on et, jos 

flikka ei ols siit paikka päässy karkku, nimä olsi varma tehny sama tempu ku mä 

yöläki tei viis kuus kertta. Mut ku se pääs karkku, ni em mä sit enä pystynykkä 

tekemä.134 

Tässä tarinassa tulee esiin seksipuheessa tuotetun seksuaalisen kyvykkyyden 

ehdollisuus: jos edellisen yön seksikumppanin sisar ei olisi päässyt karkuun, kertoja 

olisi harrastanut seksiä myös hänen kanssaan useaan otteeseen. Tarina paljastaa, kuinka 

korsuyhteisössä yksilön oli oikeastaan tärkeämpää ylläpitää itsestään heteroseksuaalista 

maskuliinista kuvaa, kuin harrastaa seksiä paljon tai usein, kun siihen ei ollut juuri 

mahdollisuuksia. Harvat seksikokemukset jatkosodan aikana täytyi valjastaa oman 

identiteetin rakennuspalikoiksi seksipuheessa ja todellisia kokemuksia tärkeämpää oli 

prestiisi ja hegemonia toisiin sotilaisiin nähden. 

Seuraavissa esimerkeissä keskiössä on yhdynnän todella pitkä kesto. Ensimmäisessä 

näistä kerrotaan tarina leskirouvasta, jonka ”miesvaihnaa oli kuulemhan mukhan ollu 

semmonen, et se ol lauehnu het, ko se ol pilihun piälle vaen piässy” ja joka nyt etsi 

itselleen pitkään kestävää miestä.135 Leski mittasi yhdynnän kestoa laskemalla, ja 

kertojan tavoite oli päästä kolmeensataan, jolla voittaa jo edellisen yrittäjän. Kertoja 

pääsee tietenkin paljon pidemmälle: 

No nihän se pääs aihna sataa pitemhälle, kun ennen. Mut sitte, ko se ol jo 

tuhanthen pääsemäsä, nin minäki aloin tuleskelemhan haminaan, ja työnthelin 

vähä rajumhin, ja annoen tulla. Ja kyllä sitä tulikhi, sitä tulit parin minuutia, 

ninko paloletkusta oisit ruikkinu. Mut em mie ollu silti vielä mokshiskaa. Mie 

vaej jatkoen harijotuksia, ninko mithän ei olis tapahtunukhan. Mut emäntä ei 

enhää alottanukhan luvul laskuvhan, van sano, jotta luku sekos, mut tuo sinun 

tahtis ee näytä sekhoovan, ja tästä mie tykhän. Ja nihäm mie sen najeskhelin vielä 

kuivaks asti, ja sitte ko sen vielä ite kastelin, mie kysäsin, alammako alusta koko 

leikin. Sillon se emäntäkhi sano, että armaha jo hyvä mies, mie ej jaksa. Ja nim 

mie lopetin vähäks aikaa.136 

 
134 SKS, KRA, korsu. 
135 SKS, KRA, korsu. 
136 SKS, KRA, korsu. 
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Toinen vastaaja korosti kestävyytensä lisäksi myös taitojaan rakastajana, sillä toimi 

nuorelle pojalle ”opastajana”137: 

Eehän se semmonen keskentulonen poika sille ollu muuta mahtanu, kun sen, että 

märäks oli saanu sen. Minä siinä heti alakhun vetelin kaksiki laakia niin, etten 

nostanu välillä pois ollenkaa. Kolomas kerta kestiki sitten ja aamupuolelle 

saakka. Kyllä siinä jo Kallenkin uni voitti, vaikka hän yrittiki kahtoo, kun 

aikamies nai.138 

Sotilaiden puheessa elänyt vahvan yhdyntä- ja penetraatiokeskeinen käsitys seksistä 

selittää osaltaan vaatimusta yhdynnän pitkästä kestosta seksipuheen käsitellessä 

tavallisesti yhdyntää. Ylempänä kappaleessa esitettyjen seksiin liittyvien asenteiden ja 

ilmiöiden pohjalta piirtyy koreografiamainen kuva seksistä, jossa tilanteen odotettiin 

etenevän miehen aloittaman viettelyn jälkeen kissa ja hiiri -leikkiin, jossa mies yrittää 

saada naisen vakuuttumaan, että hänen kannattaa antautua juuri tälle miehelle. Tästä 

edetään lopulta joko pitkäkestoiseen ja useasti yön aikana toistuvaan yhdyntään tai 

huumaavaan hetkeen jossakin kodin ja rintaman välillä. Kokemuksen kruunasi sen 

kuvailu korsun väelle. 

 

 

5 HETEROSEKSUAALISTEN MASKULIINISUUKSIEN 

MERKITYKSET RINTAMAYHTEISÖILLE 
 

Tässä luvussa esittelen analyysini heteroseksuaalisen maskuliinisuuden merkityksistä 

rintamayhteisölle. Tarkastelen tätä täydentämällä edellisessä luvussa tekemiäni 

havaintoja analyysillä seksuaalisuuden yhteisöllisistä piirteistä ja hegemonisen 

maskuliinisuuden tuottamisesta rintamalla. Ensimmäisenä tarkastelen halun ja 

pidättyvyyden näyttämisen käytäntöjä, joista etenen heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden ja hegemonisen maskuliinisuuden tuottamiseen vertailevan puheen eli 

rehvastelun keinoin. Viimeisenä tarkastelen seksuaalisuuden alisteisuutta yhteisön 

toiminnalle sekä heteroseksuaalisen maskuliinisuuden roolia jaettuna oletuksena ja 

kokemuksena rintamayhteisössä.  

 
137 Ks. Kontula ja Haavio-Mannila 1995. Puutteellisen seksuaalikasvatuksen vuoksi vielä 1900-luvun 

alussa lapset ja nuoret oppivat seksistä aikuisilta, joskus vierestä seuraten ahtaiden elinolojen vuoksi. 
138 SKS, KRA, korsu. 
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5.1 Kiellettyä ja sallittua kiihotusta 

Rintamalla oli hyvin selvää, millainen seksuaalisuus ja seksuaalisuuden ilmaiseminen 

oli sallittua. Knut Pipping on kuvannut etulinjan ilmapiiriä ”pakolliseksi 

pidättyvyydeksi”, jota kompensoitiin rivoilla puheilla.139 Henkilökohtaisten 

seksikokemusten jakamisen ja oman heteroseksuaalisen halun ja kyvykkyyden 

korostamisen lisäksi sallittua olivat tahattomat, unissa tapahtuneet orgasmit ja 

ejakulaatiot sekä porukan kesken tapahtunut yhteinen haaveilu ja näistä puheista 

hiljainen kiihottuminen. Masturbointiin, homoseksuaalisuuteen ja miesten väliseen 

seksiin taas suhtauduttiin hyvin kielteisesti, vaikka vaihtelua yksiköiden välillä esiintyi. 

Korsussa sotilaat joutuivat jakamaan elintilansa lisäksi myös likansa, hajunsa ja 

ruumiintoimintonsa. Yksi tällaisista luonnollisista ruumiintoiminnoista olivat nukkuessa 

tapahtuneet tahattomat siemensyöksyt. Korsuaineiston muistelussa unilla oli selkeä 

osansa sotilaiden seksuaalisuudessa rintamalla, sillä näin kiihottuminen ja purkauksen 

saaminen oli tahattomuudessaan sallittua. Siemensyöksyihin suhtauduttiin normaalina ja 

terveenä tapahtumana, joita tiedettiin joskus tapahtuvan kaikille, vaikka niistä usein 

kirjoitettiinkin korsuaineiston vastauksissa seksuaalivaikeuksien yhteydessä, kuten 

seuraava muistelija on tehnyt: ”Eihän pidättyväisyys ihmistä tapa, vaikka se joskus 

hieman piinalla piti, ainakin siihen ”leikkiin” tottuneita. Tämä jännitys laukesi itsestään 

luonnollisella tavalla yöunten yhteydessä.”140 Leikillä vastaaja viittaa säännölliseen 

seksiin ja alleviivaa, että oli ymmärrettävää ja sallittua, että seksuaalista tyydytystä 

säännöllisesti saamaan tottunut mies sai unissaan orgasmeja. 

Koska tahattomat siemensyöksyt ja niihin liittyvät kiihotuksen ja toisaalta nolouden 

tunteet olivat tuttuja lähes kaikille rintamayhteisössä, niihin osattiin suhtautua myös 

hyväntahtoisella huumorilla ja myötätunnolla. Seuraavassa esimerkissä myötätunto ja 

ymmärrys unissaan jo toista kertaa laukeavaa ja aamulla lomalle lähtevää alikersanttia 

kohtaan sisältää myös opastusta:  

Alikersantti oli vähällä masentua, kun hänen mieleensä johtui, että hänestä ei 

seuraavana iltana ole vaimon tyydyttäjäksi ja vaimo pian epäilee alikersantin 

tulomatkallaan vielä käyneen vieraissa. Joku tietävämpi silloin selitti, että ei ne 

panokset siitä nuorella miehellä noin vain lopu, päinvastoin niitä riittää, sillä 

 
139 Pipping 1978, 186. 
140 SKS, KRA, korsu. 
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kyllä ”kutterot” niitä kirnuaa lisää jatkuvasti. Herkkyys siinä kyllä menee, vaan 

liika herkkyys ei koskaan ole hyväksi.141 

Sotilaiden ei ollut mahdollista välttää omia tai korsukavereiden tahattomia 

siemensyöksyjä, minkä vuoksi ejakulaatioista myös puhuttiin avoimesti ja niille 

keksittiin humoristisia nimiä. Yksi kuuluisimmista ja korsuaineistossa käytetyimmistä 

oli jatkosodan aikana Aunuksen radiossa juontaneen uimari ja urheiluselostaja Pekka 

Tiilikaisen keksimä ”viidenkympin uni”. Myös ”Euroopan kartoista” puhuttiin: 

”Euroopan karttoja silloin tällöin ilmestyi, mikä on aivan tervettä. Unissaan niitä 

siemensyöksyjä tuli ja määrätynlaisia kuvia ilmestyi vaatteisiin. Ne olivat ”Euroopan 

karttoja” tai ”Pakanamaan karttoja”, kuten niitä nimitettiin.”142 Osaltaan siemensyöksyt 

ja niistä puhuminen olivat merkki miehisestä seksuaalisesta toimintakyvystä, mikä 

ylläpiti kokemusta seksuaalisuudesta halukkuudesta ja kyvykkyydestä sotilaiden 

keskeisenä yhteisenä nimittäjänä – kunhan oli kyse naisiin kohdistuvasta halusta. 

Tahattomia siemensyöksyjä pidettiin yhteisössä kontrollin ulottumattomissa olevana 

harmittomana ja luonnollisena henkilökohtaisena kiihottumisena. Niistä 

seksuaalivaikeuden teki muistelijoiden mielestä ejakulaatioiden kontrolloimattomuus, 

mikä taisteli vastaan miesten pidättyvyyden ihannetta. Suoranainen nautinnon 

hakeminen oli kuitenkin sallittua vain siellä, missä seksiin oli muutenkin 

mahdollisuuksia, eli lomilla ja Itä-Karjalan asutuskeskuksissa sekä harvojen 

tilaisuuksien tullen rintamalla palvelevien naisten kanssa. Rintamalla sallittu kiihotus 

rajattiin valveilla ollessa vain toisten kanssa yhdessä tapahtuvaan haaveiluun ja 

kiihottumiseen. Tällaisia tilanteita syntyi esimerkiksi jonkun lukiessa sisällöltään 

eroottista kirjettä muille. Tässä esimerkissä kirjeen sisältö on ollut anniltaan myös 

konkreettinen: 

Akattomien miesten ilo kiipesi joskus korsun kattoon. Siihen ei tarvinnut sen 

suurempaa tapahtumaa, kuin että joku ”rakas tuntematon” oli ottanut sieltä isosta 

kainalosta kiharaisen karvan ja muistutti kirjeessään, että näin elinvoimaisia 

karvoja se ”rakkaan sotaurhon” pikku-urho saa joskus hyväillä, jos… jos 

uskollisuutta piisaa ja kerran tavataan. Karvaa katseltiin miehissä kädestä pitäen 

ja myönnettiin: On hyvin kasvatettu, ei kaipaa vitamiinejä. Joku haistikin karvaa 

ja hirnaisi.143 

Tällainen yhteinen haaveilu teki heteroseksuaalisesta halusta yhteisen sosiaalisen 

pääoman lisäksi myös suuren ilon lähteen, millä on korsuaineiston vastaajille ollut suuri 

 
141 SKS, KRA, korsu. 
142 SKS, KRA, korsu. 
143 SKS, KRA, korsu. 



48 

 

merkitys sodan olosuhteista selviämisessä. Seksuaalisuus ja seksi olivat paitsi jaettu 

kaipauksen kohde, myös positiivisen hengen luoja. Seuraavassa lainauksessa koko 

korsu riehaantuu haaveilemaan naisesta, jonka jalanjälki on löytynyt lumihangesta: 

Liikkeelle lähtiessämme kaveri asetti lumikuutionsa lapiolle ja lapion olalleen ja 

niin hän kantoi naisen jälen telttaamme. Mutta jo teltan läheisyydessä hän huusi: 

- Huomio! Nainen tulee! 

Telttaansa tultuaan hän asetti lumipaakkunsa lähes keskelle telttaa, jälki ylöspäin. 

Kaikki pojat kokoontuivat sen ympärille, katsomaan ihmettä. Muuan kaveri 

paneutui polvilleen sen ihmeen viereen ja samalla teki pitkälle meneviä 

päätelmiä, puhellen: 

-Tämä on oikean jalan jälki ja koska varpaat on olleet tuonne päin niin vasen 

jalka on ollut tässä. SE on ollut näiden välissä tuossa noin ja hän näytti kädellään 

suoriksi ojennetuin sormin Sen korkeuden. 

Silloin toinen kaveri puuttui juoneen ja sanoi: 

-Ei SE siinä ole ollut. Tästä jälestä päätellen se on ollut kookas nainen ja sillä on 

ollut pitkät reidet, niin jotta SE on ollut tuossa noin. 

Ja kaveri puristi muut sormet nyrkkiin, mutta etusormi suoraksi ojennettuna hän 

näytti Sen paikkaa. Silloin muistaakseni pioneeri Klem sanoi: 

-Elä perkeles rupee sen vittuun sohimaan, ja näppäsi kaveria kynsille, ja jatkoi 

puhettaan: 

-Ei tässä muutkaa ole sen vittua koittanu muutakuin näitä karvoja vaan, ja hän 

hypisteli sekä vuoroin hieman siveli kuin ainakin olisi ollut käynnissä aito 

suoritus. Sitten hän lopetti ja kehoitti: 

-Tulkaa nyt muutkin vähän koittamaan sen karvoja, mutta älkää sen vittuun 

sohiko, niin kuin Laitila teki. 

-Kyllä pioneeri osaa, se voi tehdä lumisesta jäljestä elävän naisen, sanoi joku. 

-Jolla on karvat ja kaikki, lisäsi toinen.144 

Näitä yhteisen haaveilun tilaisuuksia yhdistää se, kuinka haaveilun kohde ja kiihotuksen 

aihe ovat tilanteissa yhtä saavuttamattomia kaikille tilanteessa mukana oleville. 

Sotilaiden ollessa yhdessä kaukana mahdollisuuksista seksiin jäi seksistä haaveilu 

areenaksi, jolla kukaan ei kyseisessä hetkessä voinut käytännössä todistaa omaa 

hegemoniaansa suhteessa muihin kilpailemalla naisten huomiosta oikeasti.145 Kaikki 

ovat samalla viivalla, ja jaettu kokemus yhdistää lopulta sotilaita myös taistelevana 

yksikkönä. Tämä on mielenkiintoinen elementti vuorovaikutuksessa, sillä kuitenkin 

samalla yksilöt pyrkivät omassa puheessaan osoittamaan menestystään ja sitä kautta 

 
144 SKS, KRA, korsu. 
145 Näre 2017, 51. 
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sijoittamaan itsensä hegemonisen maskuliinisuuden ja heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden spektreillä yläpäähän muiden silmissä.  

Siinä missä yllä mainitut tahaton tai yhteisön kesken jaettu yhteinen kiihottuminen oli 

sallittua, rintamalla oli rajattu tietyt seksuaalisuuden osa-alueet tarkasti sallitun alueen 

ulkopuolelle. Aineistossa näistä selvimmin nousivat esiin kiellettyinä asioina 

masturbointi, homoseksuaalisuus ja miesten välinen seksi. On huomionarvoista, että 

korsussa puhutuista seksijutuista oli sallittua kiihottua, mutta varsinaisen tyydytyksen 

hakeminen esimerkiksi masturboimalla oli useimmissa porukoissa kiellettyä. Seuraava 

vastaaja muisteli vastauksessaan, mitä tällaiset tilanteet aiheuttivat: ”Kun joskus miehet 

intoutuivat kertomaan oikein ”rasvasia” naisjuttuja, niin tämän ”tarinatuokion” jälkeen 

oli melkein kaikilla ”kullin juuret” kipeänä kuten oli tapana sanoa, sillä niiden juttujen 

kuunteleminen jollain tavalla vaikutti tosiaankin sukupuolielimiin, että ne kiusallisesti 

kipeytyivät.”146 

Kiihottumisen kanssa kulki käsi kädessä vaatimus heteroseksuaalisille 

maskuliinisuuksille leimallisesta pidättäytymisestä, joka näkyi yleisessä 

suhtautumisessa masturbointiin. Useampi vastaaja muisteli, että masturbointia pidettiin 

häpeällisenä ja ”runkkarit” saivat osakseen paheksuntaa sekä joutuivat porukan 

pilkkakirveiksi.147 Masturboinnin ympärillä leijuva stigma liittyi seksuaalisen halun 

kontrolliin, joka oli yksi toivottua heteroseksuaalista maskuliinisuutta määrittävä tekijä. 

Varsinkin sotatilassa, jolloin ryhmän kontrolli, ja yksilöiden itsekontrolli sen sisällä, oli 

erityisen tärkeää, masturbointi ja masturboiva yksilö nähtiin uhkana koko yhteisölle. 

Pidättyvyyden vaatimus autoeroottisista toiminnoista oli myös Knut Pippingin mukaan 

ristiriidassa rivon puheen ja avoimen heteroseksuaalisen halun ja kykenevyyden 

korostamisen kanssa. Pipping on tulkinnut tämän vaatimuksen masturboinnin 

tulkitsemiseksi epämiehekkäänä ja jopa homoseksuaalisena toimintana, jota sotilaat 

paheksuivat ennen kaikkea yhteisössä vallinneen korostuneen heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden vaatimuksen vuoksi. Tämä kertoo suuresta tarpeesta käytöksen ja 

asenteiden yhtenäisyyteen, joka ulottui rintamalla sotilaiden toimintatavoista aina 

 
146 SKS, KRA, korsu. 
147 SKS, KRA, korsu. 
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niinkin sisäiseen ja henkilökohtaiseen asiaan kuin seksuaaliseen haluun ja sen 

sääntelyyn asti.148 

Myöhemmin muistellessaan vastaajat, jotka ovat sota-aikana tuominneet masturboinnin 

epänormaalina tai vähintään epäilyttävänä seksuaalisena käyttäytymisenä, näkivät jo 

1970-luvulla asian täysin normaalina: ”Totuushan tuosta asiasta kai lienee se, ettei se 

ollut terve eikä normaalikaan, joka ei noissa oloissa olisi ”käyttänyt omaa kättään”.”149 

Sama vastaaja myös muisteli, että ”vartiovuorolaisia rintamallakin varoitettiin, ettei 

vartiossa kannata runkata silmät kiinni, ettei tule yllätetyksi”.150 Tässä nousee esiin sota-

ajan ja korsuperinnekeruun välinen ajallinen muutos sekä vuosikymmenten aikana 

tapahtunut muutos seksiasenteissa, joiden tutkimuksessa on havaittu, että sota-aikana 

nuoruutensa eläneessä ikäpolvessa ainakin kyselytutkimusten perusteella masturbointi 

on ollut hyvin vähäistä.151  

Vaikka masturbointi siis oli tabu, saattoi se todellisuudessa joissakin yksiköissä olla 

myös yksi niistä henkilökohtaisista ruumiintoiminnoista, joita sotilaiden oli toisiltaan 

kestettävä. Masturboinnista teki muuta seksuaaliseen haluun liittyvää toimintaa 

paheksuttavamman sen syvän yksilökohtainen eroottinen luonne yhdistettynä koko 

yhteisön lävistävän kontrollin vaatimukseen. Lisäksi itsetyydytystä pidettiin joskus 

häpeällisenä korvikkeena seksille, joka oli osoitus siitä, ettei itsetyydyttäjä saanut seksiä 

muualta, mikä oli pahassa ristiriidassa sen hegemonisen mieskuvan kanssa, jossa 

heteroseksuaalista maskuliinisuutta vahvistaa menestys seksikumppanien 

valloittamisessa ja näin ansaittu prestiisi toisiin miehiin nähden. Tämän rinnalla 1940-

luvulla itsetyydytykseen liittyi vielä paljon väärää tietoa masturboinnin 

terveysvaikutuksista sekä uskonnollista kontrollia, mikä näkyy sekä sota-ajan 

kokemuksissa että korsuaineiston muistelukerronnassa.152 

Masturboinnin lisäksi homoseksuaalisuus ja korsuaineiston vastaajien 

homoseksuaalisuudeksi lukema miesten välinen seksi olivat vahvoja negatiivisia 

tunteita herättävä aihe. Samoin kuin ”runkkarit” myös miesten kanssa seksiä 

harrastaneet miehet syöstiin suoraan hegemonisen maskuliinisuuden ulkokehälle. Nämä 

yhdistettiin kuvaksi halujaan hillitsemään kykenemättömästä epämiehisestä miehestä, 

 
148 Pipping 1978, 186, 188. 
149 SKS, KRA, korsu. 
150 SKS, KRA, korsu. 
151 Kontula & Haavio-Mannila 1995, 226; Pipping 1978, 188. 
152 Kontula & Haavio-Mannila 1997, 124; Pipping 1978, 188. 
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jota yksi korsuaineiston vastaaja muisteli kutsutun porukassaan ”Onanias 

Runkmanniksi”.153 Haukkumanimessä epäily toisen miehen homoseksuaalisuudesta 

yhdistetään masturbointiin, joka merkitään kyvyttömyydeksi hillitä haluaan. 

Korsuaineistossa mainintoja homoseksuaalisuudesta ja miesten välisestä seksistä on 

hyvin vähän, minkä vuoksi pidän tämän tarkastelun pintapuolisena.154 Yleinen 

suhtautuminen asiaan vaikuttaa olleen kuitenkin hyvin samankaltainen kuin 

masturbointiin: negatiivinen ja osoitus kontrollin menettämisestä. 

Homoseksuaalisuudessa ja miesten välisessä seksissä nähtiin jotain vahvasti 

moraalisesti arveluttavaa, mikä näkyy korsuaineistonkin henkilökuvauksissa. 

Kiinnostus ja halu miesten väliseen seksiin on yhdistetty esimerkiksi pappeihin, 

pikkuvarkaisiin ja entisiin vankeihin. Huomionarvoista on, että suomalaisissa 

agraariyhteisöissä tarinat ja kaskut paheksuttavasta miesten välisestä seksistä ja 

homoseksuaalisuudesta kertovat kertojaa itseään sosioekonomisessa hierarkiassa 

ylempänä olevista miehistä, kuten papeista tai muita valtaa pitävistä, joiden 

nöyryytyksellä on osansa tarinoissa.155 Seuraavassa lainauksessa komppanian pappi on 

tehnyt seksuaalista väkivaltaa sammuneelle sotilaalle: 

Sotilas nukkui, ja heräsi joskus yöllä alastomana alastoman ja tavattoman 

karvaisen papin vieressä, joka suullaan imi, ja kädellään runkkasi hänen kaluaan, 

niin että häneltä tuli siemennesteet papin suuhun ja juuri siihen hän heräsi. 

Kun hän sitten oli herännyt niin pappi oli alkanut vaatia, että myöskin sotilaan oli 

tehtävä samalla tavalla hänelle, mutta eihän sotilas ollut siihen suostunut. 

Silloin pappi oli noussut hänen päälleen, niin kun naisen päälle, ja väkisin 

pussaillut ja survonut häntäänsä hänen mahanpohjaansa vastaan, kunnes oli 

ruiskuttanut hänen päälleen, ja alkanut taas uudelleen kädessään hankaamaan 

sotilaan kalua ja yrittänyt vielä imeäkin sitä, mutta siihenkään ei ollut enää sotilas 

suostunut.156 

Sama vastaaja kirjoitti ylös myös muita samankaltaisia kokemuksia kyseisestä papista. 

Kertomus kuvaa hyvin käsitystä homoseksuaalisesta halusta kontrolloimattomana ja 

pakottavana. Todennäköisesti tällaiset uhkakuvat yhdistettiin juuri miesten väliseen 

seksiin ja masturbointiin, koska ne loivat ristiriidan rintamalla taistelevien sotilaiden 

 
153 SKS, KRA, korsu. 
154 Homoseksuaalisuutta sodassa ovat tutkineet esimerkiksi Kati Mustola ja Sandra Hagman; Hagman, 

Sandra (2016). Seitsemän kummaa veljestä: kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. 

Gaudeamus, Helsinki; Mustola, Kati (2006). Homoseksuaalisuus ja sota: kahden veteraanin tarinat. 

Teoksessa Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.) Ihminen sodassa: suomalaisten kokemuksia talvi- ja 

jatkosodasta. Minerva, Helsinki. 
155 Löfström 1999, 55. 
156 SKS, KRA, korsu. 
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kokemusten oletetun yhtenäisyyden ja tätä huomattavasti moninaisemman todellisuuden 

välille. Yhteisön tarve kontrolloida yksilön haluja ja tarpeita oli niin suuri, että sallitun 

ja kielletyn seksuaalisen käyttäytymisen raja oli määritettävä tarkasti sotatilassa 

elintärkeän koheesion saavuttamiseksi. Kiinnostavaa olisi tietää, miten tällaiseen 

tarinaan olisi suhtauduttu, jos sotilaan paikalla olisikin ollut nainen, tai jos kyseessä 

olisi ollut naiselta seksiä kärttävä sotilas, jolloin heteroseksuaalisen tarpeen tyydytyksen 

hakeminen naiselta olisi mahdollisesti nähty vain kohtuullisena ja odotettavana. 

Toisaalta seuraava esimerkki, jonka haluan vielä nostaa esiin pienenä kuriositeettina, 

tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen tässä alaluvussa esiteltyihin kielletyn ja sallitun 

kiihotuksen muotoihin sekä butlerilaisiin sukupuolen esityksiin.157 Tunnetussa Ohdan 

missin tapauksessa miehet saivat draghenkisen eroottisen esityksen myötä haaveilla 

hetken sensuelleista kohtaamisista. Haluja herätellyt Miss Ohta oli kuitenkin yksi 

sotilaista, mikä rikkoo osaltaan vaatimusta pidättyvyydestä varsinkin 

homoseksuaalisiksi tulkituista haluista:  

Hyvänä näyttelijänä ja erinomaisena laulajana Heinonen esiintyi Ohdan lohkolla 

moninaisten tilaisuuksien ohjelmansuorittajana. Suurimman suosion hän saavutti 

esiintymällä ”Ohdan missinä”. Kun Heinonen ensimmäisen kerran tanssi ”Ohdan 

missin” osan, tuo vartaloltaan pyöreähkö nuorimies, hyvin topatuissa bikineissä, 

kasvoissa lievästi aistikas meikki, oli katsovalta miesjoukolta pudota kieli ja 

silmät. Aploodit olivat valtavat. Ohdan sotilaat eivät väsyneet missinsä 

katselemiseen, vaikka aina tajusivat missin olevan vain Jaskan. Lienee ”Ohdan 

missin” tanssi herättänyt miesten ajatukset seuraavaan lomaan ja lomalla 

mahdollisesti saataviin nautintoihin. Ohdan missin tanssin kuviot olivat Heinosen 

suunnittelemat johonkin tuttuun sävelmään. Ne vartalon liikkeet olivat kuin 

luonnonlapsen välittömyyttä, johon oli sekoittunut sopivasti seksiä, 

ujostelemattomuutta ja hurmiota.158 

 

5.2 Kerskuen ja rehvastellen kohti hegemonista maskuliinisuutta 

Koko korsun korville jaettua seksipuhetta luonnehdittiin usein rehvasteluksi. 

Määrittelen sen tässä yhteydessä omien seksikokemusten valikoivaksi kerronnaksi, 

johon kuului tiettyjen luvussa 4 käsiteltyjen seksiin ja heteroseksuaalisiin 

maskuliinisuuksiin kuuluvien elementtien suurentelu ja toisaalta oman hegemonisen 

maskuliinisuuden ja heteroseksuaalisen maskuliinisuuden kannalta epäedullisten 

tapahtumien pois jättäminen. Tämäntyyppisellä kerronnalla oli kaksi ensisijaista 

 
157 Ks. Butler 1999. 
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funktiota. Se oli samaan aikaan sekä yksilön keino rakentaa ja todistaa sijaansa 

korsuyhteisön maskuliinisuuden piirissä että yksinkertaisesti viihdyttää, vaikka se 

joskus saattoikin kuulijaa ärsyttää. Knut Pippingin mukaan rivous ja potenssi toimivat 

jopa arvosteluasteikkona, jolla sotilaita arvosteltiin suhteessa toisiinsa.159 Yleensä 

tällainen luonteeltaan rehvasteleva puhe otettiin vastaan myös pienellä varauksella 

suhteessa tarinan todenperäisyyteen:  

Mitä sitten tuli niihin nais-sankareihin, heidän kuvailunsa naisista näytti 

kohottavan teltassa tunnelmaa. Tosin oli joukossa epäilijöitäkin, jotka kuuntelivat 

vain saadakseen vertailla nais-sankareita toisiinsa ja saadakseen vain nauraa, 

heidän melkeinpä varmoille valheille? Vaikka kyllä nämä valheetkin tempasivat 

monen kuuntelijan täydellisesti valtaansa. Kuuntelijoita ilahdutti kaikki – sadut, 

itse kertomus sekä ennen kaikkea niiden kertoja.160 

Karkeasti jaoteltuna rehvastelijat olivat yleensä joko yllä mainitun tyyppisiä 

naissankareita, jotka pyrkivät harrastamaan seksiä aina tilaisuuden siihen siunaantuessa 

ja kertoivat kokemuksistaan humoristisesti suurenneltuja tarinoita tai hyvin nuoria ja 

kokemattomia sotilaita, joilta sota vei mahdollisuuksia intiimien suhteiden luomiseen. 

Nähdäkseni näistä ensimmäisten seksipuhe toimi ennen kaikkea viihdytystarkoituksessa 

korsun väelle ja jälkimmäiset pyrkivät paikkaamaan puheillaan niitä mahdollisuuksia, 

jotka sota heiltä vei ja päästäkseen tätä kautta hetkeksi todellisten suhteiden ja 

seksikokemusten maailmaan. Niin sanotut naissankarit viihdyttivät jutuillaan ja heidän 

puheensa loivat yhteishenkeä jaetun heteroseksuaalisen maskuliinisuuden ympärille, 

kun taas nuoret kerskujat pyrkivät pääsemään käsiksi tavoiteltuihin hegemonisen 

maskuliinisuuden piirteisiin ja saavuttamaan näin korkeamman statuksen 

rintamayhteisön sosiaalisessa hierarkiassa. Kuitenkin myös – tai juuri – erilaisten 

naissankarien seksipuhe määritti käsitystä seksistä ja ihanteellisesta maskuliinisesta 

seksuaalisuudesta sekä rakensi yhteisön sisäistä hegemonisen maskuliinisuuden 

järjestystä.161  

Karskeihin seksipuheisiin ja -huumoriin kuului edellisessä osiossa kuvailtujen yksilön 

seksuaaliseen toimintaan liittyvien piirteiden lisäksi elementtejä, joilla oli merkitystä 

ryhmässä tuotetun heteroseksuaalisen maskuliinisuuden kannalta. Taidokkaan 

kerronnan lisäksi hyvän seksijutun rakennuspalaset olivat sellaisia, joilla rakennettiin 

 
159 Pipping 1978, 186. 
160 SKS, KRA, korsu. 
161 Hinojosa 2010, 179. 
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sekä yhteisönä että yksilöinä hegemonista maskuliinisuutta ja maskuliinisia 

seksuaalisuuksia suhteessa naisiin, mutta myös erityisesti toisiin miehiin.  

Tiettyjä elementtejä ja teemoja pidettiin kertomisen arvoisina ja niillä kertoja saattoi 

kasvattaa tai ylläpitää asemaansa yhteisössä. Kovissa seksijutuissa käsiteltiin vain 

harvoin vakiintuneita kumppaneita, jolloin suurin huomio kiinnittyi puhujaan ja 

toisaalta loi etäisyyttä seksikumppaniin. Niin sanotuista ”yleisistä naisista” eli 

tuntemattomista ja satunnaisista kumppaneista voitiin puhua hyvinkin karskisti ja 

seksualisoiden.162 Rehvastelutarkoituksessa kerrotut tarinat olivat usein sävyltään ja 

sisällöltään liian rivoja kerrottavaksi tutuista ja vakiintuneista kumppaneista, jolloin 

kertojan itsensä ja todellisten tapahtumien välille vaadittiin anonymiteetin suoma 

välimatka. Korsuaineiston vastaaja muisteli: 

Näiden siivojen miesten ajatusmaailmaan näyttivät vaikuttavan jatkuvat varsin 

siivottomat ja karskit naisjutut, joita eräät tyypit jatkuvasti jauhoivat. Naisjuttujen 

puhuminen johtui taas puolestaan fyysillisestä naisten tarpeesta, koska 

aviovaimoista ja morsiamista puhuttiin ruokottomuuksia varsin harvoin. Juttujen 

kohteena olivat ”yhteishyvät”, tuntemattomat tai sattumalta tavatut naiset.163 

Toinen vastaaja esitti varsin käytännöllisen syyn ilmiölle: ”Kotipuolen naisista ei 

oikeastaan mitään voinut puhua, kun kaikki olivat siellä tuttuja. Enemmänkin piti puhua 

siitä, mitä oli tapahtunut matkalla mennen tullen.”164 Naisia esineellistävä puhe oli 

varattu tuttuja naisia enemmän tuntemattomille. Karskit jutut olivat tässäkin mielessä 

sekä yksilön että koko yhteisön fantasiaa omasta heteroseksuaalisesta maskuliinisesta 

kyvykkyydestä, jotka samalla häivyttivät naisen toimijuuden seksikumppanina miehen 

aktiivisen toimijuuden korostamisen kustannuksella. Tämä epäsuhta rehvastelevissa 

jutuissa merkitsi hegemonisen maskuliinisuuden rakentamista suhteessa naisiin.165 

Kun tutuista ja vakiintuneista kumppaneista ei viitsitty kauheasti rehvastelevia tarinoita 

kertoa, korostettiin tuntemattomien kumppanien kanssa koetuista kohtaamisista ja itse 

kumppaneista tiettyjä piirteitä ja elementtejä. Korsuaineiston muistelukerronnassa 

nousee vahvasti esiin, kuinka sotilaat korostivat sitä, kenen kanssa he olivat seksiä 

harrastaneet ja missä. Tavoiteltavat tuntemattomat seksikumppanit muodostivat löyhään 

hierarkkiseen järjestykseen asettuvia kategorioita, joiden funktio korsuporukalle 

 
162 Näre 2017, 46; Mikkola 2008, 11. 
163 SKS, KRA, korsu. 
164 SKS, KRA, korsu.  
165 Löfström 1999, 46; Ks. lisää Näre 2017. 
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kerrottavissa tarinoissa oli tuoda esiin kertojan hegemonista maskuliinisuutta sekä 

heteroseksuaalista maskuliinisuutta ja kyvykkyyttä.  

Suosittuja ja tavoiteltavia kumppaneita olivat muun muassa lotat, keskenään samaan 

perheeseen kuuluvat naiset ja sairaanhoitajat sekä naimisissa olevat naiset. 

Pääpiirteiltään nämä ja vastaavat teemat toistuvat sekä kansanperinteessä ja kaskuissa 

että niin sanotun pidättyvyyden polven tarinoissa satunnaissuhteistaan.166 Eritoten lottia 

pidettiin miehistöön kuuluville sotilaille tavoittamattomina ja lähes mahdottomina 

seksikumppaneina, minkä vuoksi rehvastelevien tarinoiden aiheena oli usein onnistunut 

lotan vietteleminen. Tämän esimerkin tovereilleen kertonut sotilas oli vietellyt jopa 

kaksi lottaa – peräjälkeen, totta kai: 

Siitä lotta kiepsahti kaulaani ja kun tunnustelin oli sen viiva aivan liemenä. Eipä 

siinä muuta kuin kova [pano] jäähyväisiksi. Sitten lähdin. Tapasin taas sopivan 

panopuun, lotan, ja asioimme niin kuin edellisenkin lotan kanssa.167 

Lottien kiehtovuus seksikumppaneina liittyi sekä vaatimukseen lottien siveydestä ja 

heihin liitetystä härskistä seksipuheesta että lottien läsnäolon dikotomiaan rivisotilaiden 

näkökulmasta: lotat olivat yhtäältä rintamalla, eli lähellä, olevia naisia, joiden kanssa 

ainakin teoriassa olisi voinut solmia (seksi)suhteita, mutta toisaalta taas lotat käsitettiin 

kaukaisiksi ja mahdottomiksi kumppaneiksi, koska heitä pidettiin ”herroille”, eli 

upseereille varattuina seuralaisina. Näihin tarinoihin liittyneekin miehen seksuaalisen 

menestyksen ja prestiisin korostamisen lisäksi ajatus lian ja puhtauden sekoittamisesta, 

jossa lotat siveysideologioineen edustavat puhtautta, johon jermun karskiuden ja 

väkivallan ryvettämän kokemusmaailman lika sekä porvarillista mieskuvaa haastava 

olemus sekoittuu seksissä.168 

Toinen seksitarinoiden kategoria, jossa kumppanin oletettu saavuttamattomuus ja 

jännittävä paikka kohottavat tarinaniskijän statusta suhteessa kuulijoihin, ovat 

sairaaloihin sijoittuvat kohtaamiset. Näre on kuvannut tällaista sairaalatilannetta 

aktiivisen passiivisuuden fantasiaksi, jossa hoitaja ottaa miehen saadessaan merkin, 

mikä kääntää perinteisen seksikäsikirjoituksen roolit toisin päin, kun nainen ymmärtää 

miehen tarpeet.169 Seuraavissa esimerkeissä merkityksellisen kumppanin ja 

 
166 Ks. Kontula & Haavio-Mannila 1995; Löfström 1999. 
167 SKS, KRA, korsu. 
168 Näre 2017, 192, 193; Kivimäki 2011, 260. 
169 Näre 2017, 140. 
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sairaalaympäristön lisäksi kertojan kyvykkyys ja menestys korostuu, kun hän vielä 

tyydyttää kumppaninsa onnistuneesti: 

Menin arkailematta hänen päälleen ja hän tarttui minun kaluuni ja ohjasi sen 

oikeaan ”osoitteeseen”. Ja sitten me nautittiin oikein hartia ja pakaravoimin. Kun 

painit oli painittu, kuiskasi hoitaja hellästi: -Kyllä se oli hyvää, se tuntui oikein 

varpaissa asti, tulethan huomennakin.170 

 

No miethän tormasin siihen kohta kiinni ja pussasin, mut se väistel ja sano, 

etteikö se raaka peli käykhän? Mie sanoin, van sehän käypi, ja kaajoin sen siihen 

huopien päälle ja vejin housut poies. Se oli limanen tavara, varmasti valu siihen 

huopien päälle jatkuva noro.171 

Myös sairaalatarinoissa, kuten tarinoissa seksuaalisesta kanssakäymisestä lottien kanssa, 

mieskertoja osoittaa seksuaalisen vetovoimansa ja kykynsä paitsi viettelemällä 

kaukaisen ja saavuttamattoman naisen, myös tulemalla naisen valitsemaksi useiden 

vaihtoehtojen joukosta. Sota-aikana rintamalla ja sairaaloissa oli heteronaisten 

näkökulmasta valtava määrä potentiaalisia kumppaneita, jolloin toisille miehille 

kerrottavissa tarinoissa nousi keskeiseksi juuri kertojan tuleminen valituksi. Tämä erotti 

kertojan muista miehistä ja kohotti hänen asemaansa tavoitellummaksi toisten silmissä. 

Kolmas tarinakategoria, joiden kertojalla oli mahdollisuus tavoitella, kasvattaa ja 

ylläpitää asemiaan rintamayhteisön heteroseksuaalisessa hegemonisessa 

maskuliinisuudessa, ovat seksitarinat, joissa kertoja on harrastanut seksiä usean 

keskenään samaan perheeseen kuuluvan naisen kanssa. Erityisen suuri rehvastelun aihe 

oli, jos naiset kuuluivat saman perheen eri sukupolviin. Seuraavan esimerkin päähenkilö 

korostaa seksikumppaneiden lisäksi nokkeluuttaan ja seksisuhteesta saatavaa hyötyä: 

Kyseltiin ihmetellen, miksei hän ottanut toista tytöistä, olisihan se ollut 

nuorempaa ja parempaa. Aikansa kuunneltuaan arvostelua Markkanen 

suuttuneena sanoi: ”Työ kun että tiijä vitusta yhtään mittää. Minä satun ne asiat 

ja ne vitut tietämään paremmin. Sehän nyt on selevä, että minä kokkeilin ensin ne 

nuoremmat, ja kun vanahimman vitun alla tulloo olemaan neljäsattoo hehtaarija, 

eli puolta enempi, kun nuorempien, niin tottakaet se on sillon parempoo. Ja 

siinähän ne on kaekkihi vielä käätettävissä, kun täältä vuan pääsis niitä 

käättämään hyväkseen.”172 

Tietämyksensä ja kumppaneidensa keskinäisten sukulaisuussuhteiden lisäksi on 

huomattavaa, että esimerkin Markkanen viittaa tarinassaan seksikumppaneihinsa 

pelkkinä ”vittuina”. Tällä hän häivyttää äidin ja tytärten toimijuuden, ja korostaa 

 
170 SKS, KRA, korsu. 
171 SKS, KRA, korsu. 
172 SKS, KRA, korsu. 
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tarinaansa kuunteleville miehille omaa toimijuuttaan ja älykkyyttään.173 Hanna Mikkola 

on kuvannut tällaista puhetapaa naisten pelkistämiseksi sukupuolielimikseen.174  Näillä 

keinoilla kertoja kohottaa itsensä hegemonisessa maskuliinisuudessa sekä 

naiskumppaneidensa että miestovereidensa ohi. Jan Löfströmin mukaan tällaisista 

tarinoista voidaan löytää myös arvostelmia ja merkitysrakenteita, jotka paljastavat 

kuinka sukupuolijärjestelmän sisällä miehen ja naisen seksuaalinen toimijuus 

suhteutuvat toisiinsa, eli mitkä asiat ovat myönteisiä millekin sukupuolelle 

seksuaalisena toimijana.175 Edellä mainituissa tapauksissa aktiivinen toimijuus seksin 

aikana ja seksin saamiseksi kuuluu yleensä miehelle. 

Kumppanien arvottamisen ja vertailun lisäksi kertojat saattoivat korostaa 

rakastajantaitojaan ja seksuaalista menestystään tarinoimalla tilanteista, joissa heillä on 

ollut useita kumppaneita peräkkäin. Usein nämä tarinat on kerrottu tilanteista, joissa 

sotilas vierailee lomalla kotipaikallaan, missä hänellä on suuri kiire tyydyttää kylän 

miehen puutteessa elävät naiset, kuten seuraavissa korsuaineiston lainauksissa: 

Hän astui ahkerasti vastavihittyä vaimoansa ja tyydytti kylän muidenkin 

miestenhaluisten naisten tarpeet.176 

 

 

Koska tytöt olivat vuorotyössä ja aina joku asioitsi kaupungillakin sain 

tilaisuuden rakastaa heitä kaikkia. Tytöt olivat niin kiimaisia ja naimahaluisia, 

mutta eipä ihmekään, koska miehet olivat sotakentillä.177 

 

Kertojan oman seksuaalisen ja aktiivisuuden korostamisen lisäksi näissä tarinoissa on 

usein läsnä ajatus, jossa lomaileva sotilas auttaa aseveljiään kollektiivisesti tarjoamalla 

seksuaalista tyydytystä ”kiimaisille ja naimahaluisille” kotirintaman naisille, kun heidän 

miehensä ovat sotarintamalla. Tällaisissa tilanteissa vallitsee selkeä hierarkia: vieras 

kumppani kotikylän naisille olkoon mieluummin toinen korpisoturi, yksi meistä, kuin 

syystä tai toisesta kotirintamalle jäänyt mies – saati saksalainen mies: 

 
Se kun Jeesus Syyrakkikin sannoo siellä isossa kirjassa, jotta jos tappaat kevolla 

kiimaesen naesen, niin kirottu oot, jos et häntä auta. Ja kyllä se oli ihan tosissaan 

avun tarpeessa, ja kun se Jeesus Syyrakki ei mitenkään erottele, että se ei saes 

 
173 Näre 2017, 222. Useissa tarinoissa esineellistämisen lisäksi miehet osoittavat hyötyneensä naisista 

taloudellisesti 
174 Ks. Mikkola 2008. 
175 Löfström 1999, 135. 
176 SKS, KRA, korsu. 
177 SKS, KRA, korsu. 
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olla toesen miehen akka se autettava, niin ei kaet siinä mittää viäryyttäkään 

ollunna.178 

 

Edempänä esitellyissä esimerkeissä kuvattujen tarinoiden oli tarkoitus luoda eroja 

korsuporukan sotilaiden välille. Jaetun heteroseksuaalisen maskuliinisuuden ja 

seksitarinoiden kautta rakennetussa korsuporukan sisäisessä hegemoniassa tavoiteltuja 

tuntemattomia kumppaneita saavuttaneet sotilaat asettuivat hegemonisen järjestyksen 

kärkeen, jossa mieheltä odotettiin menestystä seksin saralla.179 Näiden lisäksi 

rehvastelevistakin seksitarinoista nousee korsuaineistossa esiin merkittävä määrä 

tarinoita, joiden on ollut tarkoitus yhdistää korsuyhteisöä ja luoda me-henkeä. 

Tällaisissa tarinoissa kertoja luo me ja ne -jakolinjan meidän, eli suomalaisten 

kunnollisina miehinä ja ihanteellisina seksuaalisina toimijoina esitettyjen sotilaiden, ja 

niiden, eli seksuaalisina toimijoina ja miehinä alempiarvoisina kuvattujen miesten, 

väliin. Tämän jaon toisia edustaa kolme yleistä kategoriaa: suomalaiset upseerit, 

kotirintamalla palvelevat suomalaiset miehet ja Suomeen sijoitetut saksalaiset sotilaat. 

Tarinoissa yleensä suomalainen rivisotilas päihittää joko seksuaalisella kyvykkyydellä, 

fyysisellä voimalla tai nokkeluudellaan – tai näillä kaikilla – toisen miehen. 

Seuraavassa esimerkissä kertoja, everstin autokuski, on ollut salasuhteessa 

esihenkilönsä vaimon kanssa. Kertoja on paitsi onnistunut pitämään suhteen pitkään 

salassa, myös peitonnut everstin seksuaalisella kyvykkyydellään: 

Siellä sisällä se hyppäsi kaulaan ja pyysi, että minä rakastaisin sitä. No minä 

sanoin siinä, että mielihyvin kyllä muuten, mutta mitäs eversti sanoo? Se sanoi, 

ei kerrota. No minä siinä kieltelin vielä, mut kun se jauho siinä tissiään minua 

vasten, niin mullakin alako haluttaa ja niin se sitten tapahtui ensikertaa siinä 

majan sohvalla, ja sen jäläkeen harva se päivä, milloin siellä majalla, milloin 

everstin asunnolla. Se oli ihan hullu mulukun perään se rouva. Mitäs, kun se 

eversti ei ollut kuulemma moniin kuukausiin pystynyt naimaan. 

 

Silloin Mannerheimin syntymäpäiväjuhlissa sitä oli kyllä naitu paljonkin. Ne 

toiset upseerit, kun eversti itse ei niissä ollut, ja se rouva oli niin hirveästi 

humalassa. Minä sitten aamulla kun kello oli jo yli kolmen, hain sen sieltä 

kasinolta, jossa se oli sammunut yhteen nojatuoliin, ja vein sen asunnolle, ja nain 

sitä vielä.  

 

-- Minä ajoin rouvan kotiin, mutta hän vaati tulemaan minua sisälle. Ja mikäs 

siinä auttoi: Minä menin ja näin heti, että naitavahan sitä on, ennen kuin siitä 

pääsee eroon. Ja jumalauta, minä olin juuri ja juuri saanut kamppeet napitettua, 

kun eversti tuli. Se oli tullut jollakin muulla autolla heti perässä. Ja silloin minä 

 
178 SKS, KRA, korsu. 
179 Ks. Plummer 2005, 181, 182; Löfström 1999, 134. 



59 

 

tiesin, että käry kävi, jos mies yhtään mitään ymmärtää, sillä rouva jäi vielä 

sängylle alasti ja vittu limaiseksi. Ja olihan se älynnyt ja ymmärtänyt kaiken.180 

 

Toisessa esimerkissä sotilas tyydyttämisen lisäksi pelastaa kadulla tapaamansa naisen, 

jonka majuri on hakannut: 

Ja se nainen oli niin kiimainen, että se tärisi aivan. No, siinä tehtiin lasit siitä 

jaloviinapullosta, mikä minulla oli, ja tietenkin minä, kahden kun olimme, ja kun 

olin huomannut, että hän otti avaimen ovesta, aloin lähennellä ja hyväillä. Se oli 

kuitenkin turhaa, sillä hänhän oli koko ajan ollut valmis. Mutta jumalauta pojat, 

kun minä vedin siltä housut, niin minun ei enää tehnytkään mieli naida. Sen 

housut ja takamukset oli paksussa veressä. Ja minä luulin, että sillä on sellainen 

tavallinen vuotoaika, mutta se sanoi vain, ei tämä mitään haittaa, ja sitte se näytti 

takamustaan. Ja voi jumalauta pojat, se oli aivan mäsänä. – Jo yöllä oli minulle 

selvinnyt, että Siltala oli hakannut hänet sellaisella siimaruoskalla, ja lähettänyt 

tai ajanut hänet kadulle odottamaan autoa. Ja sieltähän minä hänet nappasin, tai 

hän minut, miten sen nyt ottaa. Jo yöllä hän vannoi, että se oli viimeinen kerta, 

kun Siltala hänet hakkasi, ja heitti naimatta katuojaan. Tämä oli jo toinen kerta, 

kun Siltala hänet hakkasi, eikä nainut, vaikka sillä seisoi kun vaunun aisa. 

 

No minähän kysyin siltä silloin aamulla, että entäs jos minä nyt hakkaisin, niin 

vieläkö antaisit, niin se sanoi antavansa, vaikka en hakkaiskaan, ja niin se 

kumartu sen sängyn päätypuun ylitse, niin jotta se oli aivan kaksin kerroin, ja 

vittu niinkun tarjottimella. No minähän nain varovasti, ettei sen arka persepuoli 

siitä kärsiny. Van oli se kiimainen se minun on tunnustettava. En eläissäni ole 

toista sellaista tavannut.181 

 

Molemmissa tarinoissa kertoja on korostanut, että nainen on ikään kuin ollut upseerin, 

armeijan hierarkiassa ja sosiaalisesti ylemmässä asemassa olevan miehen, omaisuutta. 

Sotilas on kuitenkin näitä upseereita seksuaalisesti kyvykkäämpi ja tyydyttää naisen. 

Miehistön keskuudessa oli tavallista tehdä tällaista erottelua rivisotilaiden ja upseerien 

välille, jossa rivisotilaat nostettiin sosiaalisesti ylemmässä asemassa olevien upseerien 

eli herrojen ohi arvottamalla heidän tiettyjä piirteitään ylemmäs hegemonisessa 

maskuliinisuudessa. Tavallista oli tällaisessa tilanteessa korostaa esimerkiksi fyysistä 

voimaa, seksuaalista kyvykkyyttä, hiljaista ahkeruutta ja tunteellista pidättyvyyttä.182  

Sari Näre on arvioinut, että seksintäyteiset tarinat ja rivo kerronta on itsessään nähty 

yhtenä tapana vastustaa upseerien edustamaa porvarillista mieskuvaa ja koko 

sodanjohdon ideologiaa. Tämä vastustaminen, mutta myös rintamalla käytetty rivo kieli, 

 
180 SKS, KRA, korsu. 
181 SKS, KRA, korsu. 
182 Hinojosa 2010, 179; Jokinen 2000, 217. 



60 

 

vahvistivat yhteishenkeä ja puolustuskykyä, vaikka sotivatkin tietoisesti tiettyjä soturi- 

ja miesihanteita vastaan.183 

Rintamalla palvelleiden sotilaiden asenteissa suhtauduttiin usein penseästi 

kotirintamalla palvelleisiin miehiin, kuten sotapoliiseihin ja fyysisistä tai psyykkisistä 

syistä sotapalveluksen ulkopuolelle jääneisiin. Erityisesti sotapoliiseja, joita joskus 

kutsuttiin myös koiraslotiksi184, halveksuttiin: ”Kun joku kertoi antaneensa junassa 

sotapoliisia turpiin katsottiin se yhtä kunnialliseksi teoksi kuin lotan naiminen junassa. 

Uskoa nyt sitten noita, on asia erikseen.”185 Siinä missä ”lotan naiminen” oli osoitus 

heteroseksuaalisesta maskuliinisesta voimasta, oli sotapoliisin pahoinpiteleminen 

osoitus fyysisestä voimasta ja uskalluksesta haastaa tämän asemaan sisältynyt valta. 

Vaikka nämä ryhmät sijoittuivat sotilaiden keskinäisen rintamayhteisön hegemonisen 

maskuliinisuuden ulkopuolelle, sotilaat pelkäsivät, että heidän ollessaan rintamalla 

kotiin jääneet miehet veisivät heidän naisensa.186 Naisiin viitataan tällaisissakin 

yhteyksissä omaisuutena, jotka eivät itse aktiivisesti valitse omia seksikumppaneitaan, 

vaan ovat kotirintamalla enemmistössä olevan miesaineksen armoilla. Seuraavassa 

tarinassa erään sotilaan pelko on käynyt toteen, kun hän on lomalla ollessaan saanut 

selville vaimonsa pettävän häntä sotapoliisin kanssa: 

-No, kuinkas se, Antti, on noin surullinen ja vasta olet lomalta tullut? Jokos ne 

”saksmannit” sinunkin nuorta vaimoasi nussivat? 

-Voi sun perkele. Kyllä ne asiat vähän sinnepäin olivat, mutta ei se ”saksmanni” 

ollut, vaan niitä kotirintaman sotapoliiseja.187 

 

Antti jatkoi kertomustaan, jossa hän yllätti vaimonsa ja sotapoliisin yhdessä kodistaan. 

Hän heitti väkivalloin sotapoliisin asunnosta ulos, ja pian paikalle saapui lisää 

sotapoliiseja, joita hän läksytti: 

-Te kotirintaman paskijaiset jotka vain täällä vaimojen kanssa makailette. 

Vaimojen, joiden miehet taistelevat etulinjassa, että te paskiaiset saatte rauhassa 

nussia rintamamiesten vaimoja. Voi perkele sentään. Nyt jos älyätte lähteä, niin 

vielä kerkiätte, muuten alkaa tulla kovia…188 

 

Korsuaineiston tarinan kuulijat antoivat lopussa suosionosoitukset Antille tämän 

sotapoliiseille pitämästään palopuheesta sekä ajattelivat, että sekä vaimo että sotapoliisi 

 
183 Näre 2017 16, 17; Ks. lisää rintamayhteisöjen epämuodollisista normijärjestelmistä Pipping 1978; 

Pajari 2006. 
184 SKS, KRA, korsu. 
185 SKS, KRA, korsu. 
186 Ks. Messerschmidt 2018, 28, 29. 
187 SKS, KRA, korsu. 
188 SKS, KRA, korsu. 
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olisivat ansainneet selkäsaunan. Puheessaan petetty sotilas piti suuren tunteen 

hetkelläkin kaikkien kaltaistensa etulinjassa taistelevien sotilaiden puolta, ja tarina loi 

korsussa kokemuksen yhteisestä vastustajasta myös seksuaalirintamalla. Pelko 

kuolemasta ja koti-ikävä kudottiin näin tarinan kautta yhteiseksi kokemukseksi, 

vaikkakin se puettiin sanallisesti hyvin väkivaltaiseen asuun. Huomattava on myös, että 

vaikka sotilas oli vaimolleenkin vihainen pettämisestä, oli hänen esitellessään asiansa 

asianlaita se, että ”kotirintaman sotapoliisi nussi hänen vaimoaan”, eikä toisinpäin. 

Miehellä, ollessaankin rintamalla palvelevaan sotilaaseen verrattuna vähemmän 

hegemonisessa asemassa, oli toimijuus naiseen nähden myös naimisissa olevan naisen 

salasuhteessa. 

Kotirintaman kylissä ja kaupungeissa oleskeli erityisesti Pohjois-Suomessa paljon 

saksalaisia sotilaita, jotka edustivat usein sekä ulkoasultaan että tavoiltaan 

keskieurooppalaista, suomalaiseen ihanteelliseen maskuliinisuuteen verrattuna, 

porvarillista ja keskiluokkaista maskuliinisuutta, mikä näkyi myös miesten 

ulkonäössä.189 Saksalaiset sotilaat tarjosivat kotirintamalla suhteiden solmimisen ja 

seksuaalisten kokeilujen mahdollisuuksia nuorille naisille, jotka myöhemmin joutuivat 

varsin huonoon valoon saksalaisten vetäytyessä. Kuitenkin jo sodan aikana suomalaiset 

rivisotilaat suhtautuivat korsuaineiston perusteella hyvin ynseästi saksalaisiin, ja 

varsinkin heidän kanssaan heilastelleisiin naisiin, kuten alaluvussa 4.2 totesin. 

Seuraavan esimerkin suomalainen sotilas on yllättänyt vaimonsa sängystään 

nukkumassa saksalaisen sotilaan kanssa. Hän on häätänyt saksalaisen matkoihinsa 

vaimonsa tietämättä: 

Sakemanni oli ollut kalpea pelosta, vapissut ja pukenut päällensä ja livahtanut 

tiehensä. Mies oli ottanut yöpöydälle jääneestä pullosta ryypyn ja asettunut 

nukkumaan akkansa viereen. Aamulla hän oli herännyt ja herättänyt akkansa. 

Tämä oli katsellut silmät tapilla kun mies tarjosi hänelle saksalaisen jättämästä 

pullosta rommihuikat. Oli meinannut ihan pyörtyä siihen paikkaan, muttei 

uskaltanut kysyä mitään. Mies oli ollut kuin ei mitään ja sitten nainut akkaansa 

joka oli koittanut kaikkensa pysyäkseen mukana. Mies oli viettänyt lomansa 

akkansa kanssa niin kuin kuuluikin ja akka oli ollut kuumilla kivillä ja ihmetellyt, 

että mitenkä kaikki oli mennyt. Mies oli lähtenyt kun loma loppui ja jättänyt 

vaimonsa vaivaamaan päätänsä. Kun tämä ei ollut enää tavannut sakemanniaan, 

että olisi kuullut asian oikean laidan oli tuo akalle pahempi rangaistus kuin se, 

että mies olisi latanut häntä turpiin, jonka akka olisi kyllä ansainnut.190  

 

 
189 Näre 2017, 312. 
190 SKS, KRA, korsu. 
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Tässäkin tarinassa korostuu kertojan nokkeluus ja taidokas pelottelu, kun suomalainen 

häätää saksalaisen ja jättää vaimonsa arvailemaan yön tapahtumia, ja hegemonisen 

maskuliinisuuden piirteisiin kuulunut tunteiden hallinta sekä seksuaalinen kyvykkyys, 

kun tapahtuneen jälkeen sotilas ”oli ollut kuin ei mitään ja sitten nainut akkaansa”. 

Kertoja tarjoaa tarinassaan muille sotilaille monta samastumispintaa, jotka ovat olleet 

esillä jo aikaisemmissa lainauksissa. Tässäkin nokkela ja tunteensa hallitseva sotilas 

edustaa koko korsuporukkaa. 

Nämä asetelmat ovat tuttuja myös Löfströmin analysoimassa kansanperinteessä. Hän on 

havainnut, että agraarissa suullisessa perinteessä esitetään usein tarinoita ja kaskuja, 

joissa ylempänä olevia miehiä nöyryytetään – usein seksuaalisesti. Ylempänä olevat 

miehet kuvataan esimerkiksi seksuaalisesti heikoiksi tai kyvyttömiksi, kuten edellisten 

esimerkkien upseerit. Samansukuisena pidän myös sotapoliisien ja saksalaisen sotilaan 

pelottelua, jossa suomalainen rivisotilas osoitti myös älyllisen ja fyysisen ylemmyytensä 

itseään ylemmässä asemassa olevia miehiä kohtaan voittaen näin kilvoittelun siitä, kuka 

on miehekkäin mies asetelmassa. Kyse on lopulta miehen menestyksestä suhteessa 

toisiin miehiin, vaikka edellisten tarinoiden naisetkin ovat osansa kärsineet.191 

Toinen asetelma, joka näissä tarinatyypeissä on ilmeinen, on ajatus suomalaisista 

naisista suomalaisten sotilaiden omaisuutena. Näissä tarinoissa kertojien vaimot ikään 

kuin edustavat kaikkia kotirintaman naisia, kaikkien sotilaiden tuttuja naisia ja 

kumppaneita, kun vuorostaan kertoja edustaa kaikkia itseään. Toisaalta taas 

tuntemattomat naiset, tai naiset yleisesti, edustavat ryhmänä mahdollisia 

seksikumppaneita tai ”meidän naisiamme”. Näre on kuvannut pyrkimystä omistaa 

naiset ainakin retorisella tasolla: ”Sodan keskellä, kuolemaa kylvävässä turvattomassa 

maailmassa sentään kuvitelman tasolla jokin asia oli hallittavissa: se, että naisen osana 

on tyydyttää miehen haluja, vaikka se sodan olosuhteissa onkin rajattua.”192  

 

 
191 Löfström 1999, 55, 134. Tällaisia tarinoita kerrottiin myös papeista. Alaluvussa 5.1 esitellyn papin 

tekemästä häirinnästä kertovan tarinan voi tulkita myös tällaisena. 
192 Näre 2017, 46. 
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5.3 Montakos kertaa vedit sutiin? – Heteroseksuaaliset 

maskuliinisuudet yhteisön omaisuutena 

Sodan kokemuksia yhtenäistävän vaikutuksen ja yhteiskunnan asettamien 

yhtenäisyyden vaatimusten sekä sota-ajan sukupuolijärjestelmän ja parisuhdenormien 

takia rintamayhteisöissä yksilön maskuliinisuus ja seksuaalisuus alistettiin yhteisön 

omaisuudeksi ja voimavaraksi. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus oli sotilaiden 

enemmistön jakama kokemus ja heille asetettu normittava oletus, joka rintamalla 

valjastettiin sekä samastumispinnaksi toisilleen vieraiden ihmisten välille että yhteisön 

voimavaraksi. Tämä rintamayhteisöissä vallinnut kuva suomalaisesta miehestä ja 

sotilaasta käytökseltään korostuneen heteroseksuaalisena ja maskuliinisena taipui myös 

symbolisesti suomalaisen korpisoturin fyysisen voiman lähteeksi. Ville Kivimäki on 

kuvannut analyysissään Tuntemattomasta sotilaasta, kuinka teoksen päähenkilöistä 

koostuva ”sodan saastaisessa ympäristössä tietään etsivä miesjoukko ryhtyy lian 

hallitsijoiksi korostamalla omaa likaisuuttaan olemuksessaan ja puheenparressaan” ja 

”se, joka ei osallistu tähän jaetun lian rituaaliin, on vaarassa jäädä ulkopuolelle”.193 

Kivimäen kaunokirjallisuudesta tekemä havainto pätee todennäköisesti myös todellisiin 

sotilaiden yhteisöihin, joissa rintaman todellisuus ehdollisti heidät tietynlaiselle kielessä 

ja olemuksessa rakennetulle yhteiselle maskuliinisuudelle. 

Yksilöiden seksuaalisuuden alistaminen yhteisön tarpeisiin näkyy alaluvussa 5.2 

tarkasteltujen sotilaiden ja muiden miesten välisten me ja ne -jakolinjoja vetävien 

tarinoiden lisäksi monissa korsuaineiston muistoissa, joissa taistelutovereita joko 

lähetetään lomille tai haastatellaan heidän palatessaan lomalta. Seuraava muistelija on 

kuvannut, kuinka kaveri lähetettiin etulinjasta lomalle tuoksuvana ja ohjeiden kera, ja 

kuinka hänet vastaanotettiin takaisin rintamalle uteliaina kuulemaan raportti loman 

tapahtumista: 

Lomallelähtijän siistiytymistä ohjattiin ja autettiin miehissä: olihan tuokin tapaus omaa 

vuoroa odotellessa. Lainattiinpa mahd. hienoa hajusaippuapalaakin kaverille, että tämä 

sai kaulavarteensa ja muniinsa vähän hienompaa hajustetta! Ja mojovia ”ohjeita” 

annettiin samalla sivustalta… Palattua oltiin taas utelemassa kokemuksia: tulijasta 

riippui, kuinka intiimejä ja seikkaperäisiä raportteja tämä kavereille antoi. Yön 

hiljaisuudessa lavereilta kuitenkin kuului hiljaista hihitystä: lomakokemukset olivat 

puntarissa lähikaverusten kesken.194 

 
193 Kivimäki 2014, 260. 
194 SKS, KRA, korsu. 
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Lainauksessa muistelija tuo ilmi, kuinka yhden lomallelähtö ja sieltä paluu olivat 

”tapauksia” toistenkin sotilaiden elämässä, ja kuinka kaikki myötäelivät lomallelähtijän 

jännitystä ja puhdistautumista edes hetkeksi sodan kauhuista. Myötäelämisen lisäksi 

lomallelähtö ja lomaltapaluu sisälsivät rituaalinomaista toimintaa, kuten edellä 

mainittua puhdistautumista. Tutuin rituaali korsuaineiston vastaajille olivat kuitenkin 

utelut loman tapahtumista, joskus jopa välittömästi kaverin korsun ovesta sisään 

asetellessa: 

Ennen lomalle lähtöä oli tietysti monenlaista huulenheittoa. ”No ni poja. Ny lähretä 

Tynkä-Suome panol.” Kun tuli takaisin niin toiset kysyivät tavallisesti ensimmäiseksi: 

”Kui mont kertta?” 

Muistan yhden kiikalalaisen kaverin, joka riehui kauhiasti ennen lomalle menoa. 

”Jumalaut poja, ny mä mene ja ny mä nussi kyl saatana ni et humina kuulu.” Kun tuli 

takaisin ja toiset kysyivät tavanomaisen kysymyksen, niin poika vastasi: ”En kerttaka.” 

Ajallaan sitten selvisi, että muijalla olivat alkaneet juuri kuukautiset loman alussa.195 

 

Lomalta palaajilta oli aina joku tivaamassa: Vieläkö ne naiset antaa? Kaikkihan antaa 

jotka äitiinsä on tulleet. Jos isäänsä ovat tulleet, pyytävät, sekoitti joku sivullinen. No 

saitkos pilihuva, kysyivät himankalaiset.196 

Lähdön yhteisissä valmisteluissa ja paluun yhteyteen kuuluneissa uteluissa tulee 

näkyväksi, kuinka yksilön heteroseksuaalinen maskuliinisuus alistettiin koko yhteisön 

tarkoituksiin, yhteiseksi pääomaksi. Edellisissä lainauksissa eräs vastaaja on muistanut 

jonkun sanoneen ”No ni poja. Ny lähretä Tynkä-Suome panol”,197 lomalle lähtiessään. 

Tämä lomallelähtijä on poikiin viittaamalla ikään kuin sisällyttänyt kaikki toverinsa 

mukaan häntä lomalla odottaviin seksin mahdollisuuksiin ja ottanut heidät näin mukaan 

kokemuksiinsa. Palaajalle osoitetut uteliaat kysymykset sinetöivät loman 

seksikokemuksissa mitatun onnistumisen tai epäonnistumisen, jota voitiin yhdessä 

puida lavereilla hihittäen. 

Me-muodon käytöllä, yhteisellä valmistautumisella lomaan ja lomakokemusten 

tilittämisellä korsuporukalle alleviivattiin ryhmän yhtenäisyyttä ja heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden arvoa sosiaalisena pääomana. Lomat olivat kaikkien tuntema 

etulinjasta erillinen kokemusmaailma, kuten myös lomien seksuaalisia mahdollisuuksia 

sisältänyt toimintapiiri. Oletettiin, että lomalle lähtevä mies sosioekonomiseen asemaan, 

 
195 SKS, KRA, korsu. 
196 SKS, KRA, korsu. 
197 SKS, KRA, korsu. Jatkosodan aikana sotilasslangissa talvisodassa aluemenetyksiä kärsineeseen 

Suomeen viitattiin tynkänä. 
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poliittiseen kantaan tai kotikuntaan katsomatta lähti lomalle mielessään harras toive 

seksistä. Mieheltä odotettiin myös pääsyä tavoitteeseensa, tai pätevää selitystä lomansa 

seksittömyydelle, jotta korsun arki ja kuva meistä miehinä sekä jaetusta 

heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta pysyivät raiteillaan. Yksilön seksuaalisuuden 

alistaminen yhteisölle toi turvaa ja jaettu kokemus meistä, sotilaiden 

samankaltaisuudesta keskenään sekä miehinä että sotilaina, osaltaan ylläpiti ryhmän 

taistelukykyä kovan ja pitkittyneen stressin alaisuudessa. 

Heteroseksuaalisen maskuliinisuuden rooli sotilaita yhdistävänä tekijänä ja 

rintamayhteisön sosiaalisena pääomana näkyy lomiin liittyvien rituaalien lisäksi 

seksipuheessa esiintyvässä huumorissa sekä seksiin, seksuaalisuuteen ja naisiin 

liittyvässä sotilasslangissa. Arto Jokinen on sotilasslangia tutkiessaan todennut, että 

misogynisen ja seksistisen kielenkäytön tehtävä on näyttää asepalveluksen todellisuus 

väliaikaisena ja humoristisena.198 Lisäksi Jokinen arvioi, että ”Jos sotilaan 

tyttöystävästään käyttämä halventava ilmaus ei kerro mitään miehen suhtautumisesta 

naisiin tai parisuhteeseen, niin kertoo se ainakin miehen halusta samastua kielellisesti 

miesyhteisöön.”199 Tällaiset kielenkäytön tehtävät ja tavoitteet näkyvät myös 

korsuaineiston rehvastelutarinoissa ja huumorissa: ne olivat yksi tapa tavoitella 

hegemonista maskuliinisuutta. 

Joskus tätä tehtiin hieman kilvoitellen seksiin liittyvällä huumorilla, vertaillen kuka 

keksii rivoimman tavan ilmaista asioita: 

Nasevia lausahduksia keksittiin naisen puutteesta. Eräs ylikersantti sanoi monta kertaa 

päivässä ”kun näkis vaimonsa riisuutuvan”. Jääkäri-Nevalaisen mielilause oli: -Kun sais 

pillua, vaikka pienempääkin. Sama jääkäri asetti korsussa vaateharjan muniensa eteen 

jalkojensa väliin ja siveli sitä toistellen: -Olispa tämä pimpin karvaa.200 

Hyvin yleinen sotilaiden ja sota-arkeaan 30 vuotta myöhemmin muistelleiden 

keskuudessa elänyt käsitys oli, että seksipuheen rooli oli paitsi viihdyttää ja yhdistää, 

myös toimia puheenaiheena, jonka äärellä ei tarvitse väitellä tai riidellä: 

Kerran taas oli puhe luiskahtanut sinne, mistä harvoin tuli edes kunnon väittelyä. Ja 

Jokelan Antero luuli saavansa pisteen loppukaneetillaan: mitä liharuokaan tulee, niin 

kyllä pillu on parasta, vai mitä mieltä on Janne?201 

 
198 Jokinen 2000, 144. 
199 Jokinen 2000, 146. 
200 SKS, KRA, korsu. 
201 SKS, KRA, korsu. 
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Yhteisen huumorin ja naurujen positiivinen vaikutus on korsuaineistossa ilmeinen. 

Usein korsuyhteisöstä nousi esiin toisten mielestä erityisen taidokkaita humoristeja, 

kuten edellisissä lainauksissakin. Seuraava muistelija muistelee toveriaan Anttia, jonka 

tarinaan tiivistyy korsujen arjesta sekä hauskuus että ärsyyntyminen toisiin sekä koko 

yhteisön järkytys, kun tällainen merkittävä kaveri loukkaantuu tai kaatuu: 

Hänellä oli haarojensa välissä erikoisen mittava ”mokkula”, josta hän tuntui olevan 

kovin ylpeä, kuinkas muuten! Sitä pestessä hän aina piti pientä yksinpuhelun jorinaa, 

kuten ”Kuulepas nyt poeka, pannaanpas nyt iho kiiltämään…pian taas anotaan 

kotilomaa ja helskutti ku siellä Henttu on taas hyvillään kun myö yhessä leikitellään… 

Pysy voe peoka kilttinä ja puhtaana niin saat sitten herkutella että…” 

Nuoremmille veitikoille Antti tuntui kovin avokätisesti jakelevan kaikenlaista olemisen 

oppia näissä naisasioissa. Joskushan tuommoinen suututtikin, mutta kun Antti sitten 

aivan olemattomassa tilanteessa haavoittui kranaatista, ja meni niin lopullisesti pois 

meidän joukostamme, tuntui pian tyhjältä koko korsun meininki. Varsinkin aamuiseen 

korvikejurinaan oli niin mukava herätä. Jälkikäteen totean, että tuommoinen Antti oli 

erinomainen hyvän mielen ylläpitäjä ja alituisten riitaisuuksien rauhoittaja 

korsuporukan keskuudessa.202 

Vaikka huumorin ja rehvastelevienkin puheiden sisältämää maskuliinista vallankäyttöä 

ja patriarkaalisen sukupuolieron tuottamista ei pidä sivuuttaa, otettiin tällainen puhe 

rintamayhteisöissä vastaan yleensä huumorina ja me-hengen luomisena, jonka sisältöä 

ei tarvinnut ottaa niin todesta.203 Kuten seuraava muistelija on todennut, huuliveikkojen 

rooli oli merkittävä sotilaita yhdistävänä voimana, vaikka heidän juttunsa tuskin tosia 

olivat: 

Naissankarit nehän nyt rintamaolosuhteissa olivat pelkkiä huuliveikkoja joita ei nyt 

voinut täydestä todesta ottaa. Mutta kun naisasioista paljon puhuttiin, niin tällaiset 

huuliveikot olivat tavallaan kun näitä asioita vetämässä ja saivat usein koko sakin 

innostuneelle tuulelle ja näin monta iltapuhdetta kului hyvin rattoisasti ja ehkä nuoret 

rintamamiehet saivat hyvää opetusta tulevan elämän tien varrelle.204 

Myös seuraava muistelija antaa hurjien juttujen todenmukaisuutta enemmän arvoa 

seksitarinan luomalle taisteluhengelle: 

Eräs muutaman päivän kadettikoulussa ollut aivan nuori kadettivänrikki kehui 

saaneensa silloin samana yönä, kun Tyrjän taistelu alkoi ja kun oltiin 

hyökkäysvalmiina: -Ja me oltiin siinä polulla ja kapteeni ratsasti meidän ylitsemme. 

Nyt kerrottuna tuo ei tunnu miltään, mutta silloin siinä oli hohtoa. Siinä oli jo sitä 

Ateenalaisten laulun henkeä. Isänmaan puolesta pian hyökkäykseen lähtevä saa siinä 

 
202 SKS, KRA, korsu. 
203 Jokinen 2000, 197; Näre 2017, 62. 
204 SKS, KRA, korsu. 
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vielä ihan viime tipassa. Vaiti me kuuntelimme sitä ylvästä kerskua, mutta sitä 

enemmän se elätti meissä ajatuksia jatkamaan tuohon tarinaan lisää.205 

Muistelija kertaa kuunnelleensa hiljaa tätä ”ylvästä kerskua”, jonka totuudenmukaisuus 

kyseenalaistettiin alunalkaenkin, mutta myöntää kuitenkin tarinan luoneen 30 vuotta 

aikaisemmin tarinaa kuunnelleisiin sotilaisiin Ateenalaisten laulun206 ylvästä 

taisteluhenkeä, johon sekoittui seksuaalista uhmakkuutta ja voimaa, kun kuulijat saivat 

nähdä itsensä tarinan urhoollisena sotilaana ja hurjana rakastajana, joka kykenee seksiin, 

vaikka ympärillä taistelu pauhaa ja kapteenikin ratsastaa rakastelevan parin ylitse. Tästä 

toisaalta oli kysymys korsujen seksitarinoissa ja seksiin liittyvässä huumorissa: niiden ei 

tarvinnut olla tosia, sillä tärkeintä oli, että sotilaat saattoivat nähdä itsensä niissä ja 

niiden kautta, jollain tavoilla samankaltaisina toistensa kanssa. Myös korsuaineiston 

kautta tapahtuvan kollektiivisen muistamisen sosiaalinen voima oli merkittävämpää 

kuin tarinoiden todenmukaisuus.207 

Näillä yhteisillä kokemuksilla oli kiistaton merkitys sotilaiden yhteenkuuluvuuden 

kokemusten ja yksiköiden taistelukyvyn kannalta. Jaettuun heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden oletukseen ja kokemukseen perustuva rintamayhteisön koheesio 

suojasi sotilaita itseään, sillä sotatilassa yksilö voi tulkita ryhmän koheesion tuoman 

sosiaalisen tuen lisäävän myös fyysistä turvaa.208 Koheesio saattoi näin antaa myös 

merkityksen äärimmäiselle ja väkivaltaiselle henkilökohtaiselle kokemukselle, joka 

sodasta yksilölle syntyi. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus, vaikka sen saralla miehiä 

kilvoiteltiin ja vertailtiin suhteessa toisiinsa ja hegemoniseen maskuliinisuuteen, 

muodosti kuitenkin peilin sodassa muovautuneelle suomalaiselle mieheydelle. 

Henkilökohtaisen samastumispinnan ja turvan kokemuksen lisäksi jaetun 

heteroseksuaalisen maskuliinisuuden rooli rintamayhteisössä oli palvella taistelukykyä. 

Vaikka tämä näkyy vain harvoissa korsuaineiston vastauksissa suorina toteamuksina ja 

aavistuksina siitä, kuinka ”monet naurut pidensivät ikää”209, yksikön korkea koheesio 

oli taistelukykyä vahvistava tekijä. Korkean koheesion yksikössä taistelemisen on myös 

todettu vähentävän sodan ja sotastressin pitkäaikaisia vaikutuksia.210 

 
205 SKS, KRA, korsu. 
206 Ateenalaisten laulu (säv. Jean Sibelius, san. Viktor Rydberg) on Kadettikoulun kunniamarssi. Marssin 

alkusäkeet kuuluvat: ”Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut, taistellen puolesta maan.” 
207 Näre 2017, 62. 
208 Costa & Kahn 2010, 47; Costa & Kahn 2008. 
209 SKS, KRA, korsu. 
210 Costa & Kahn 2010, 60; Costa & Kahn 2008, 6. 



68 

 

Koheesion kasvua palveli sekä oletus sotilaiden jakamasta heteroseksuaalisen 

maskuliinisuuden kokemuksesta että heidän seksuaalisuutensa alistaminen 

rintamayhteisön tarkkailtavaksi. Jaettu kokemus heteroseksuaalisesta 

maskuliinisuudesta, jota huumori, utelut, rehvastelu ja yhteinen haaveilu vahvistivat, 

muodosti merkittävän osan rintamayhteisöjen sosiaalisesta pääomasta. Tällä pääomalla 

oli positiivinen vaikutus yksikön taistelukykyyn sen synnyttämän koheesion kautta, 

jolla taas oli vaikutus siihen, millaisen merkityksen yksilö sotakokemukselleen 

myöhemmin sotaa muistellessaan antoi. 

 

 

6 YHTEENVETOA JA POHDINTAA 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut tarkastella heteroseksuaalisen maskuliinisuuden 

tuottamisen tapoja sekä sitä, millaisia merkityksiä rintamayhteisöissä annettiin 

heteroseksuaaliselle maskuliinisuudelle ja mitä tarkoitusta ne palvelivat. Tutkin näitä 

aihealueita aineiston seksiin liittyvässä kerronnassa toistuvia teemoja laadullisen 

sisällönanalyysin keinoin. Analyysi jakautui kahteen tasoon. Ensimmäisenä keskityin 

yksilöön luvussa 4, jossa tarkastelin yksilön tapoja tuottaa ja esittää omaa 

heteroseksuaalista maskuliinisuuttaan suhteessa hegemoniseen maskuliinisuuteen sekä 

sitä, mitä sotilaiden puheessa käsitettiin kuuluvaksi seksiaktiin ja heidän toimintaansa 

seksuaalisessa kanssakäymisessä laajemmin. Toiseksi luvussa 5 tarkastelin seksipuheen 

ja heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien roolia ja funktioita rintamayhteisöissä.  

Ennakko-oletukseni oli, että sotilaat rakensivat seksipuheessa ja seksiin liittyvässä 

huumorissa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisön hegemonista maskuliinisuutta. 

Tämä osoittautui todeksi tiettyjen kerronnan tapojen ja sisältöjen toistuessa. Kuitenkin 

seksipuheessa ja sen kautta tapahtuneessa henkilökohtaisen ja yhteisön identiteetin 

rakentamisessa luotiin myös eroja. Tietyt seksiin liittyvät ominaisuudet ja ilmiöt 

suljettiin hegemonian ja yhteisön hyväksynnän ulkopuolelle, kun toiset taas nostettiin 

ihanteellisiksi, joiden haltijat saavuttivat hegemonista asemaa yhteisössä suhteessa 

toisiin miehiin. Seksipuheessa rakennettiin yhteisön jaettua kokemusta meistä, 

rintamalla palvelevista sotilaista, hegemonisesti maskuliinisina ja ihanteellisen 
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heteroseksuaalisen maskuliinisuuden edustajina verrattuna esimerkiksi upseereihin, 

kotirintamalla palveleviin miehiin ja Suomessa oleskelleisiin saksalaisiin sotilaisiin. 

Luvussa 4 tutkin, millä tavoilla sotilaat rakensivat ja toteuttivat heteroseksuaalisia 

maskuliinisia identiteettejä rintamaoloissa. Tämän pohjalta tarkastelin millaisia 

rintamalla tuotetut heteroseksuaalisen maskuliinisuuden ja hegemonisen 

maskuliinisuuden ihanteet olivat ja mitä yksilöltä niiden nimissä odotettiin 

seksuaalisena toimijana. Ensisijainen heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien 

tuottamisen ja hegemonian tavoittelun väline oli puhe, jonka kautta sotilaat käytännössä 

rakensivat rintamalla omaksumaansa heteroseksuaalisen maskuliinin performatiivia. 

Puheessa tuotetun heteroseksuaalisuuden performatiivin tarkoitus oli sekä ylläpitää 

sotilaiden käsitystä itsestään heteroseksuaalisina maskuliinisina toimijoina 

ympäristössä, missä suhteiden solmiminen ja seksin mahdollisuudet naisten kanssa 

olivat hyvin vähäiset, että rakentaa kuvaa heistä itsestään kohti yhteisön jakamaa 

käsitystä hegemonisesta maskuliinisuudesta ja saavuttaa näin yhteenkuuluvuutta 

yhteisöön, joka sotatilassa toi turvaa. Puheen lisäksi sotilaat saattoivat sijoittaa 

seksuaalisen toimijuutensa mahdollisiin tosielämän tapahtumiin sävyltään eroottisessa 

kirjeenvaihdossa. 

Korsuaineiston vastaajien kuvaamassa rintamayhteisöjen seksipuheessa hahmoteltiin 

selkeitä seksuaalisen kanssakäymisen käsikirjoituksen ja seksiaktin sisällön ideaaleja 

sekä odotuksia siitä, miten mies tilanteissa toimii. Sotilaat näkivät tarpeen seksiin 

miehille sisäsyntyisenä ja tätä tarvetta julistettiin avoimesti korsuporukalle ja sen 

nimissä seksin saamista lomilla pyrittiin varmistamaan esimerkiksi kirjeitse. Valloilla 

oli ajatus, että seksiä oli harrastettava sota-ajan epävarmuuden vuoksi aina tilaisuuden 

tullen. Tämän lisäksi sotilaiden käsityksissä seksuaaliseen kanssakäymiseen naisten 

kanssa liittyi valloitusmentaliteetti, jossa mieheltä odotettiin seksin tavoittelussa ja 

seksissä aktiivista toimijuutta ja naiselta joko passiivisuutta tai alussa tapahtuvaa 

vastustelua. Valloitusmentaliteetti näkyi myös käsityksinä oikeutuksesta seksin 

hakemiseen vilpillisin tai jopa väkivaltaisin keinoin. 

Seksiaktiin miellettiin kuuluvaksi useaan kertaan toistuva tai kestoltaan pitkä penis-

vaginayhdyntä. Seksin keskiössä oli erektiossa oleva penis, joka sekä tuotti nautintoa 

että symboloi miehen valtaa naisiin ja toisiin miehiin nähden. Aineiston kerronnassa 

naisen nautinto mainittiin vain silloin, kun se tapahtui yhdynnässä tai liittyi miehen 
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rakastajantaitoihin, jolloin miehen potenssi ja seksitaidot edustivat hänen prestiisiään ja 

kohotti näin hänen asemaansa hegemoniassa. 

Luvussa 5 tutkin heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien merkityksiä yhteisöille 

rintamalla. Tarkastelun kohteena oli millä tavalla seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttiin 

rintamayhteisössä, mikä oli rintamayhteisöissä sallittua ja kiellettyä seksuaalisuuden 

ilmaisua tai seksuaalista toimintaa sekä sitä, millä tavoilla hegemonista maskuliinisuutta 

tuotettiin rintamayhteisössä. Aineistosta nousi esiin selviä sallitun ja kielletyn 

kiihottumisen ja seksuaalisen halun ilmaisemisen muotoja. Sallittua oli niin sanottu 

yhteinen haaveilu, jossa ikävöitiin seksiä ja naisia yleisesti sekä muisteltiin tai 

suunniteltiin seksiaktia toisten kuullen, ja joka joskus johti kiihottumiseen. Lisäksi 

sallittuja olivat tahattomat unissa tapahtuneet ejakulaatiot, joihin suhtauduttiin 

yhteisössä myötätuntoisesti. Yhteinen haaveilu yhdisti sotilaita samaan kokemukseen ja 

osattomuuteen seksistä, mitä kaivattiin rintamalla. Ikävöinti oli osa rintamayhteisön 

yhteenkuuluvuuden vahvistamista, sillä haaveissa naisista ei tarvinnut kilpailla, eikä 

yhteisiä haavekuvia ollut tarvetta käyttää oman hegemonian performoimiseen.211 

Kiellettyä taas oli masturbointi, homoseksuaalisuus ja miesten välinen seksi. 

Masturboinnin ja muiden autoerotiikan muotojen kieltäminen liittyi todennäköisesti 

osin vielä 1940-luvulla eläneisiin vääriin tietoihin masturboimisen haitoista ja 

uskonnollisesta kontrollista, mutta myös kontrollin tarpeeseen. Masturbointia pidettiin 

epäonnistumisena miehiltä odotetun pidättyvyydessä ja halujen hillitsemisessä, jotka 

nähtiin rintamalla koko yhteisöä uhkaavina tekijöinä. Samoin homoseksuaalisuutta ja 

miesten välistä seksiä pidettiin ilmaisuna yksilön kontrollin menettämisestä – 

yhteiskunnallisen, uskonnollisen ja kulttuurisen syrjinnän lisäksi.  

Yleisimpiä seksipuheen tavoista olivat huumori ja rehvasteluksi kuvattu omien 

seksikokemusten valikoiva kerronta, joita käytettiin viihdyttämisen lisäksi yhteisön 

kesken vallitsevan hegemonian ja jaetun heteroseksuaalisen maskuliinisuuden 

rakentamiseen. Hegemoniaa ja heteroseksuaalisuutta rakennettiin rehvastelussa 

kilvoittelun keinoin, jossa verrattiin toisiinsa muun muassa miesten rivoutta, 

kyvykkyyttä ja tiettyjä seksiaktien piirteitä, joiden katsottiin kasvattavan kertojansa 

hegemoniaa. Aineiston muistelukerronnassa heteroseksistä ja -seksuaalisuudesta 

puhuttiin kaikkien jakamana ja samankaltaisesti ymmärrettynä kokemuksena. Tämä 

 
211 Ks. Näre 2017, 51; Butler 1999.  
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antaa kuvan, että seksuaalisuus oli sekä rintamayhteisön voimavara ja sosiaalista 

pääomaa että alisteinen sille.  

Mitä tarkoituksia jaettu heteroseksuaalinen maskuliinisuus siis palveli jatkosodan 

rintamayhteisöissä? Sotilaiden kesken tapahtunut avoin tarpeen julistaminen sekä 

kielessä ja toiminnassa korostettu heteroseksuaalinen maskuliinisuus rakensivat 

yhteisön jakamaa käsitystä rintaman hegemonisesta maskuliinisuudesta. Yhteisön 

valtaosan sisäistämät ihanteelliset heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien esitykset 

toimivat merkittävänä tekijänä rintamayhteisön hegemonisen maskuliinisuuden 

rakentamisessa, joka toimi haastajana toisille, usein porvarillisina pidetyille ja näin 

esimerkiksi upseereille kuuluneille, hegemonisille maskuliinisuuksille. Hegemonisen 

maskuliinisuuden teoretisoinnista päin katsoessa nämä kaksi hegemonian kulttuuria 

näyttäytyvät kuitenkin rinnakkain olemassa olevina, eivätkä toisiaan varsinaisesti 

alistavina tai kilpailevina, vaan pikemminkin toisiaan tukevina.212 

Rintaman monin tavoin eristäytyneessä ympäristössä pääasiallisesti puheen keinoin 

tuotetusta heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta muotoutui sitä toteuttavan yhteisön 

jaettu kokemus, ymmärrys ja heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien kulttuuri. Tätä 

kulttuuria leimasi sallitun ja kielletyn tarkkarajaisuus. Muulle yhteisölle korostettu halu 

ja seksin tavoittelu näyttäytyivät ihanteellisina ja jopa vaatimuksina, ja samalla 

kuitenkin halujen tyydytyksen välitön hakeminen oli yksityistä ja sitä kautta 

ryhmäkontrollin ulottumattomissa, mikä teki siitä kiellettyä. Koska heteroseksuaalinen 

maskuliinisuus kuului rintamayhteisössä tuotettuun hegemoniseen maskuliinisuuteen 

niin elimellisenä osana, oli yksilön seksuaalisuus alistettava yhteisön kontrolliin ja sen 

näkyville, jotta sitä voitiin hyödyntää yhteisenä pääomana ympäristössä, jossa 

yhtenäisyyden ja samankaltaisuuden vaade palveli kärjistetyimmillään selviytymistä. 

Koska heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien roolia yhdistävänä tekijänä 

rintamayhteisöissä ei ole aikaisemmin tutkittu, tutkielmani sekä paljasti uusia asioita 

rintamayhteisöjen toiminnasta että pohjusti kokonaiskuvaa sodan merkitystä 

sukupuolijärjestelmälle ja suomalaisille heteroseksuaalisille maskuliinisuuksille. 

Tutkimuskentälle uutta ja ennakko-oletukseni mukaista oli heteroseksuaalisten 

 
212 Vrt. Seija-Leena Nevala-Nurmi 2014, 229; Messerchmidt 2018, 29. Seija-Leena Nevala-Nurmen 

mukaan asevelvollisuusarmeijan sisälle ei muodostunut tiettyä hegemonista maskuliinisuutta. Väitän, että 

sota-aikana sukupuoliroolien muutenkin kaventuessa ja eriytyessä tällainen yhteisön jakama yhtenäisempi 

käsitys hegemonisesta maskuliinisuudesta tuli mahdolliseksi.  
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maskuliinisuuksien merkittävä rooli rintamayhteisöjen toiminnassa ja yksilöiden 

minäkuvassa sekä yksityiseksi mielletyn seksuaalisuuden osa-alueen alistaminen 

yhteisöllisyyden tarkoituksiin. Sukupuolijärjestelmän ymmärtämisen osalta analyysini 

täytti kiinnostavan katkoksen ja murroksen osalta osan suomalaista mieshistoriaa. 

Sodan inhimillisten vaikutusten eläessä edelleen suomalaisten perheiden 

ylisukupolvisissa käyttäytymismalleissa ja traumoissa, on tärkeää täyttää tämäkin aukko 

ymmärryksessä suomalaisesta sukupuoliroolien ja sukupuoliin kohdistuneiden 

odotusten historiasta. 

Analyysini vahvisti eritoten aikaisemmassa tutkimuksessa tehtyjä havaintoja 

suomalaisessa seksi- ja parisuhdekulttuurissa vallinneesta kaksinaismoralismista.213 

Erityisesti irtosuhteet olivat naisille paheksuttavaa käytöstä, eikä lisäksi naisen ollut 

sopivaa tavoitella seksiä aktiivisesti, olla ”liian helppo” tai muutenkaan miehen tavoin 

avoimen seksuaalinen. Samalla kuitenkin ”kiimaisia naisia”214 ihailtiin ja heidän 

himokkuutensa korostaminen ja ihmettely oli yleistä korsuaineiston 

seksuaalikerronnassa. Halukas nainen sijoittui seksikumppanina jonnekin sallitun ja 

kielletyn kiihottavalle rajapinnalle. 

Pidän aineistoani, analyysiäni ja teoriaani toimivana yhdistelmänä, vaikka tutkielman 

toteutuksessa oli myös haasteita. Korsuperinnekeruun aineiston käyttö oli perusteltu 

valinta maisterintutkielman puitteissa. Kuitenkin olisin voinut analysoida aineistosta 

tarkemmin myös sen aikaulottuvuutta, eli sitä, miten 30 vuotta sodan ja muistelun 

välissä oli ehtinyt vaikuttaa sukupuolijärjestelmään, seksipuheen muisteluun ja 

veteraanien käsityksiin heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta.  

Toinen haaste oli sukupuolentutkimuksen termistöön ja teoriaan liittyvät aikatasot ja 

niiden hallinta. Tutkimusala ja yhteiskunnallinen keskustelu sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta kehittyvät tutkielmani kirjoitusaikana kiihtyvällä tahdilla, ja 

globalisoituneessa tiede- ja internetmaailmassa tutkielmani voi olla lähestymistavoiltaan 

ja termistöltään auttamatta vanhentunut jo huomenna. Koen kuitenkin tehneeni 

teoreettiset ja käsitteelliset valintani parhaan tietämykseni mukaan sekä etiikkaa ja omaa 

positiotani pohtien. 

 
213 Ks. Kontula & Haavio-Mannila 1995; Kontula & Haavio-Mannila 1997. 
214 Löfström 1999, 46. Kiimaisen naisen arkkityyppi viittaa pornografiassa esitettyyn toistuvaan 

naishahmoon, jonka seksuaalisen aktiivisuuden on tarkoitus kiihottaa mieskatsojaa. 
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Nykytiedosta lähtöisin olevien tutkimuskysymysten, teorian ja termistön soveltaminen 

vanhaan ja kieleltään ja puhetavoiltaan poikkeavaan aineistoon tuotti joskus 

hankaluuksia nimenomaan termistön osalta, ja usein jouduin kysymään itseltäni, kuka 

määrittää ja mitä. Määrittääkö esimerkiksi sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista 

minä, sota-aikana tovereilleen tarinan kertonut henkilö vai korsuaineiston vastaaja? 

Näissä tilanteissa pidin mielessäni muistitiedon käytön hyveet ja otin totena sen, minkä 

aineisto minulle paljasti, kuitenkin tiedostaen sen, etteivät sota-ajan jyrkät normit ja 

odotukset kerro onneksi koko totuutta ihmisten moninaisuudesta. 

Toisaalta tämän tutkielman haasteet ja rajaukset luovat pohjaa tulevalle tutkimukselle. 

Ensisijaisena sukupuolijärjestelmän ja suomalaisten seksikäsitysten tutkimuksen 

kannalta näkisin alaluvussa 4.3 käsittelemäni valloitusmentaliteetin tarkastelun. 

Valloitusmentaliteetti kietoutui sodan aikana soturi- ja sankarikuvien 

valloitusajatteluun, mutta ilmiönä miesten ja naisten välisissä valtasuhteissa se on ollut 

huomattavasti sotavuosia pitkäikäisempi, historiallisempi ja harmillisesti myös 

sitkeämpi. Valloitusmentaliteetti näkyy edelleen suomalaisessa suostumuskeskustelussa, 

jota on viime vuosina käyty esimerkiksi raiskauslain uudistamiseen tähtäävän 

Suostumus 2018 -kansalaisaloitteen ja sen etenemisen yhteydessä.215 

Kiinnostus sodan ylisukupolvisiin vaikutuksiin on yleistynyt suomalaisten sota- ja 

sosiaalihistorioitsijoiden keskuudessa. Tutkielmani luo pohjaa mahdolliselle 

ylisukupolvisuuden tutkimukselle myös seksuaalisuuden ja sukupuolijärjestelmän 

osalta. Tarkoitukseni oli aluksi tutkia myös sitä, kuinka rintamalla eristyksissä tuotetut 

heteroseksuaaliset maskuliinisuudet vaikuttivat sota-ajan jälkeen, ehkä vielä tänäkin 

päivänä, mutta tämä oli rajattava pois. Seuraava tehtävä voisi olla sota-ajan 

heteroseksuaalisten maskuliinisuuksien vertailu sota-ajan jälkeen erilaisissa yhteisöissä 

muovautuneisiin. Osaltaan tällainen tutkimus tuottaisi ymmärrystä sukupuolesta 

asevelvollisuusarmeijassa. 

Tämän tutkielman kirjoitushetkellä Suomessa käydään tutkimukseni valossa 

kiinnostavaa ja kriittistä yhteiskunnallista keskustelua Puolustusvoimien suhteesta 

sukupuoleen. Mediassa on nostettu toistuvasti esiin vapaaehtoista asepalvelusta 

suorittavien ja henkilökuntaan kuuluvien naisten kokema häirintä ja naisiin kohdistuvat 

 
215 Ks. https://yle.fi/uutiset/3-11434745; http://suostumus2018.fi/sv/    

 

https://yle.fi/uutiset/3-11434745
http://suostumus2018.fi/sv/
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negatiiviset asenteet.216 Uutisointi on paljastanut ongelmia paitsi organisaation kyvyssä 

puuttua häirintään, mutta lisäksi sen, kuinka armeija ja Puolustusvoimat instituutiona on 

edelleen miehinen tila, jossa sukupuolierolla on itsepintainen asemansa. Tutkielmani 

valossa tämä kuitenkin näyttäytyy yksittäisten työntekijöiden tai asevelvollisten 

naisvihan ja huonon käytöksen sijaan institutionalisoituneena maskuliinisuuden 

hegemoniana, mikä koskee edelleen Puolustusvoimien lisäksi koko yhteiskuntaa. 

Yhteiskuntahistorioitsijan näkökulmasta avain tällaisten sukupuolijärjestelmän solmujen 

avaamiseen on ymmärrys siitä, kuinka ne ovat syntyneet ja miksi ne ovat pitäneet tähän 

saakka pintansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 Ks. lisää https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008443252.html; https://yle.fi/uutiset/3-11888206 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008443252.html
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