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Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden välisten toisen maailmansodan 
aikaisten suhteiden merkitystä suomalaisessa muistikulttuurissa. Seurustelusuhteet ovat muodostaneet 
merkittävän symbolin Suomen ja natsi-Saksan jatkosodan aikaiselle yhteistyölle. Yhteistyö muodostaa osan 
Suomen vaikeasta historiasta, ja se on ollut vähemmän muistettu teema kuin muut toisen maailmansodan 
tapahtumat. Tutkielma keskittyy siihen, millainen kulttuurinen merkitys suomalais-saksalaisilla 
seurustelusuhteilla on, miksi ne ovat olleet suosittuja aiheita erityisesti fiktiivisissä kulttuurituotteissa ja mitä 
niiden avulla on yritetty sanoa. Aihetta lähestytään sukupuolittuneen kansallisuuden ja kulttuurisen muistin 
teorioiden muodostamasta näkökulmasta. 

Tutkielman aineiston muodostaa kolme suomalaista elokuvaa, Pojat (1962), Angelan sota (1984) ja Kätilö 
(2015). Teokset ovat lajityypiltään historiallisia elokuvia. Elokuvat sekä kumpuavat muistikulttuurista että 
rakentavat sitä, ja siksi ne muodostavat hedelmällisen aineiston menneisyyden merkitysten tutkimiselle. 
Tutkielmassa rakennetaan elokuvien analysointia varten menetelmä, joka mahdollistaa audiovisuaalisten 
teosten syvällisen ja systemaattisen tarkastelun. 

Suhteiden kulttuurista merkitystä analysoidaan seurustelusuhteiden esitysten muutosten ja pysyvyyden, 
suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden representaatioiden ja vaikean historian hallinnan 
näkökulmista. Teemojen käsittelytavat ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja syvemmiksi ajan saatossa. 
Erityisesti seurustelusuhteiden esitysten moninaistuminen ja naiskuvan avartuminen ovat raivanneet tietä 
Saksan ja Suomen välisen yhteistyön laajemmalle käsittelylle. Seurustelusuhteiden ja yhteistyön 
problematisoinnin painotukset ovat kääntyneet päälaelleen: kun 1960-luvulla naisten toimijuus 
seurustelusuhteissa esitettiin moraalisesti kyseenalaisena, 2010-luvulla ongelmallisena näyttäytyivät 
saksalaisten teot ja suomalaisten suhde niihin, ei itse seurustelu. Myös holokaustia on alettu esittää osana 
Suomen vaikeaa historiaa. 

Tutkielma osoittaa, että vaikeaa historiaa käsitellään edelleen sukupuolittuneesti. Naisten esittäminen 
tapahtumien toimijoina ja uhreina toimii ensisijaisena keinona kipeän menneen käsittelylle. Suhteiden ja sen 
toimijoiden avulla hahmotellaan käsitystä siitä, keiden kanssa yhteistyötä on jatkosodassa tehty. 
Keskittymällä seurustelusuhteisiin ja naiseuteen on luotu sekä kuvaa jaetusta menneestä että rakennettu 
mielikuvia sukupuolesta ja kansallisuudesta. Vaikean historian käsittelyn sukupuolittuneisuus vaikuttaa 
siihen, miten käsitämme kansallisena yhteisönä jaettua menneisyyttämme ja identiteettiämme.  
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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimusasetelma 
 
Suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden toisen maailmansodan aikaiset suhteet 

ovat muodostaneet Suomessa merkittävän alustan kansallisen historian käsittelylle. 

Seurustelusuhteita on käytetty erityisesti Saksan ja Suomen sodanaikaisen yhteistyön 

symbolina, mutta niiden merkitykset ovat liittyneet laajemminkin jaetun kansallisen 

identiteetin rakentamiseen. Suhteita käsittelemällä on hahmoteltu rajoja sopivalle 

kansallisuudelle, sukupuolirooleille ja vaikean menneisyyden merkityksille. Suhteiden 

avulla luodut merkitykset ovat vaihdelleet vuosien saatossa, ja ne ovat olleet vahvasti 

kytköksissä laajempiin sodan muistikulttuureihin ja niiden yhteiskunnallisiin 

konteksteihin.  

 

Tulkinnat sodista ovat muuttuneet vuosikymmenten kuluessa, ja niihin ovat vaikuttaneet 

ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuneet virtaukset ja mullistukset. Vaikka 

sotanarratiiveja muovataan uudelleen ja haastetaan jatkuvasti, se mitä Suomessa 

muistetaan, on melko varovaisesti valikoitua. Vaikeista aiheista on useammin vaiettu 

kuin keskusteltu. Jatkosodan pimeät puolet, kuten Suomen aseveljeys Saksan kanssa, 

sotavankileirit ja Neuvostoliiton osien miehittäminen, eivät ole olleet suosittuja teemoja 

historian julkisessa käsittelyssä. Sen sijaan sotaan liitetyt mielikuvat ovat olleet toisaalta 

kärsimyksien ja menetyksien värittämiä ja toisaalta positiivisia – niin kutsutut 

torjuntavoitothan takasivat maan itsenäisyyden. 

 

Isänmaallista sotatulkintaa ja Suomen roolia toisessa maailmansodassa on kritisoitu ja 

haastettu jo vuosikymmenten ajan erityisesti historiatieteissä. Tutkimus on osoittanut 

sodanaikaista tiivistä Saksa-suhdetta selitelleet teoriat ajopuusta, koskiveneestä ja 

erillissodasta ongelmallisiksi. Myös yksityisissä muistoissa ilmenee kriittisyyttä ja 

sodan moniulotteista muistamista kohtaan,1 mutta julkinen sodan käsittely ja muistelu 

on osittain edelleen isänmaallista ja kiinni Suomelle edullisissa tulkinnoissa.2 Toisaalta 

 
1 Torsti, Pilvi. 2012. Suomalaiset ja historia. Helsinki: Gaudeamus, 136. 
2 ks. esim. Kinnunen, Tiina & Jokisipilä, Markku. 2011. Wars of Memory Shifting Images of “Our 
Wars”: Finnish Memory Culture of World War II, teoksessa Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville. Finland 
in World War II. Vol. 69. 433–482., 455-456, 471. 
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virtaukset, jotka etsivät uusia näkökulmia Suomen kansalliseen historiaan, ovat viime 

vuosina vahvistuneet.3 

 

Muutoksista huolimatta yhteistyö Saksan kanssa ei ole ollut yhtä korostuneesti 

kollektiivisen muistelemisen kohteena kuin muut toisen maailmansodan ilmiöt. 

Yhteistyön saamat merkitykset ovat olleet monimuotoisia, sillä muistaminen on ollut 

vähäisyydessään pirstaloitunutta. Vain yhtä voimakasta ja dominoivaa kansallista 

narratiivia ole syntynyt.4 Sodan jälkeen yhteistyön muistaminen näyttäytyi 

pikemminkin unohtamisena niin yksilötasolla kuin institutionaalisesti koko 

kansakunnassa.5 

 

Lapin sotaa, Saksan ja Suomen yhteistyön ikävää loppunäytöstä, on myös ympäröinyt 

vaikeneminen. Saksan poltetun maan taktiikan seuraus, karrelle palanut Lappi, merkitsi 

katastrofia Pohjois-Suomen asukkaille. Toisaalta se tarjosi Suomelle tehokkaan 

pakotien menneisyyden kriittisestä käsittelystä: aseveljeyden dramaattisen päättymisen 

vuoksi Suomi pääsi viime metreillä livahtamaan historian ”oikealle puolelle”. 

Ongelmallisen liittolaissuhteen sijaan voitiin keskittyä menetysten käsittelyyn ja 

kansallista ylpeyttä lujittavan torjuntavoittoidean vahvistamiseen. Se, miten natsi-

Saksan taloudellisesta ja aseellisesta tuesta oli hyödytty koko jatkosodan ajan, jäi 

vuosikymmeniksi vaille huomiota. Täysi hiljaisuus ei ole kuitenkaan ympäröinyt 

aihetta. Kun yhteistyötä on käsitelty, se on lähes poikkeuksetta tehty vakiintuneen 

symbolin, suomalaisnaisten ja saksalaissotilaiden välisten suhteiden, kautta. 

 

Käsittelen tutkielmassani sitä, millainen merkitys suomalaisten naisten ja saksalaisten 

sotilaiden välisillä toisen maailmansodan aikaisilla suhteilla on suomalaisessa 

muistikulttuurissa. Tarkastelen sitä, miksi suhteet ovat suosittu aihe ja mitä niiden 

avulla yritetään sanoa. Sodan aikana ja erityisesti sen jälkeisinä vuosina saksalaisten 

 
3 Kortti, Jukka. 2016a. Finnish history documentaries as history culture. Studies in Documentary Film, 
10(2). 130–144., 141.  
4 Junila, Marianne. 2000. Kotirintaman aseveljeyttä : suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen 
rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941-1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura., 27. 
5 Lähteenmäki, Maria. 1999. Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja : lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945. 
Helsinki: Suomen historiallinen seura., 220–221; 
Sääskilahti, Nina. 2015. Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War. Teoksessa 
Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona. Novels, Histories, Novel Nations: Historical 
Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia, 279–297. Helsinki: Finnish Literature Society, 
SKS., 283. 
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kanssa seurustelleisiin naisiin suhtauduttiin paheksuvasti ja halventavasti. Taustalla 

vaikutti sukupuolittunut kansallinen kontrolli. Naisten nähtiin olevan isänmaan 

moraalinen selkäranka, jonka haurastuminen uhkaisi koko isänmaan tulevaisuutta. 

Naisiin kohdistetun paheksunnan avulla heidät pyrittiin osoittamaan ulkopuoliseksi 

kansallisesta ihanteesta.6 Siksi sukupuolen ja kansallisuuden käsitteet muodostavat 

tutkielman teoreettisen kehyksen. Suhteiden tematiikka on ilmennyt erityisesti 

fiktiivisisä kulttuurituotteissa. Tämän tutkielman aineiston muodostaa kolme suhteita 

käsittelevää suomalaista historiallista elokuvaa. 

 

Suomalaisten ja saksalaisten välisiä seurustelusuhteita on käsitelty kulttuurisessa 

muistissa erityisesti kaunokirjallisuudessa. Aiheeseen liittynyt vaikeneminen alkoi 

purkautua verrattain pian sodan jälkeen. Vuonna 1959 julkaistu Paavo Rintalan teos 

Pojat, johon perustuu myös yhden aineistoni elokuvan käsikirjoitus, on ollut merkittävä 

keskustelun virittäjä. Varsinaiset romaanien julkaisuryppäät sijoittuvat kuitenkin 

myöhemmäksi, erityisesti 1980- ja 2010-luvuille. Suhteisiin keskittyviä teoksia on 

julkaistu kymmeniä.7 Elokuvissa aihetta on käsitelty huomattavasti vähemmän, mikä on 

kiinnostavaa, sillä elokuvien merkitys visuaalisina teoksina on kulttuurisen muistin 

muodostumisessa suuri.8 

 

Myös aiemmin vaiettu jatkosodan ja Lapin sodan taite on erityisesti viime vuosina 

noussut taiteessa, erityisesti fiktiossa, laajasti käsitellyksi aiheeksi. 2010-luvulla on 

julkaistu lukuisia aihetta käsitteleviä romaaneja, ja useissa niistä naisten suhteet 

saksalaisiin ovat suuressa osassa. Tutkielman kirjoitushetkellä työstetään peräti kolmea 

Lapin sotaa käsittelevää kokopitkää elokuvaa. Ainakin yksi niistä, Tommi Kinnusen 

romaaniin Ei kertonut katuvansa (2020) perustuva filmatisointi tulee käsittelemään 

naisten suhteita saksalaisiin sotilaisiin.  

 

 
6 Junila 2000, 147–149, 161-164; Kinnunen& Jokisipilä, 477; Nevala, Seija-Leena. 2002. Kansakunta 
pienoiskoossa – lotta- ja suojeluskuntaperhe. Teoksessa Gordon, Tuula & Komulainen, Katri & 
Lempiäinen Kirsti (toim.) Suomineitonen hei! : kansallisuuden sukupuoli., 93–117. Tampere: 
Vastapaino., 97. 
7 Ks. Sääskilahti 2015, Kouri, Kaisa. 2021. Rakkautta sodassa : Suomalaisnaisten ja saksalaissotilaiden 
rakkaussuhteet Katja Ketun teoksessa Kätilö ja Paula Havasteen teoksessa Yhden toivon tie. Turku: 
Turun yliopisto. 
8 Erll, Astrid. 2011. Memory in Culture. Kääntänyt Sara B. Young Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 
Palgrave Macmillan., 134. 
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Historiallisen fiktion suosio selittyy ainakin osittain tarpeella muistaa ja kuvitella 

jotakin aiemmin unohdettua tai muistikulttuurissa marginalisoitua.9 Vuosikymmeniä 

jatkunut kiinnostus suomalais-saksalaisia seurustelusuhteita kohtaan osoittaa, että 

tarinoita kertovilla on tarve tulkita ja selittää Suomen roolia toisessa maailmansodassa 

ja sen kautta omaa sijoittumistaan maailmanhistoriaan – ja tehdä se symbolisesti naisten 

kautta.10 Ilmiö ei ole ainutlaatuinen. Naiskehoista ja -toimijuuksista on muodostettu 

myös muissa maissa tila vaikean menneisyyden ja valtavirtaisten narratiivien kanssa 

kilpailevien historianäkemysten käsittelylle.11 

 

Suhteiden käsittelyn sävy on muuttunut ajan myötä. Nykyään naisten ja suhteiden 

representaatiot ovat syvällisempiä ja monitahoisempia kuin aiemmin. 

Representaatioissa korostuvat niin ystävällisyys ja rakkaus kuin väkivalta ja 

raakuudet.12 Kauan jatkunut kiinnostus saksalaisten kanssa suhteissa olleisiin 

naishahmoihin perustuu osittain niiden kutkuttavuuteen. Näkökulman myötä sota saa 

muitakin merkityksiä kuin surun, tragedian ja kuoleman, esimerkiksi tulevaisuuden 

mahdollisuudet, seksin ja elämän. Sellainen kiinnostaa sekä kulttuurin kuluttajia että 

tuottajia. Elokuvien ja kirjojen jatkunut menestys osoittaa, että aihe koetaan yhä 

merkittäväksi.13 

 

Tutkimusaiheessani minua kiinnostaa se, miten sukupuolen ja kansallisuuden suhde 

esitetään ja miten esitykset ovat muuttuneet. Vaikka aiempi tutkimus osoittaa, että 

representaatiot saksalaisten kanssa suhteissa olleista naisista ovat laajentuneet, yksi asia 

on pysynyt: naishahmot ovat säilyneet vaikean menneisyyden käsittelyn tärkeimpinä 

symboleina. Suomen ja Saksan yhteistyön käsittelyn keinot eivät ole ajan saatossa 

muuttuneet merkittävästi, vaan käsittely on säilynyt sukupuolittuneena.14 Sillä on 

väistämättä seurauksia sille, miten hahmotamme jaettua kansallista historiaamme ja 

identiteettiämme. Ymmärrän tutkielmani aineiston yhtenä kansallisuuden 

muodostamisen paikkana, ja tarkastelen, miten elokuvissa uusinnetaan tai puretaan 

sukupuolittunutta käsitystä kansallisuudesta. 

 
9 Rigney, Ann. (2005). Plenitude, scarcity and the circulation of cultural memory. Journal of European 
Studies, 35(1). 011–028., 22. 
10 Junila 2000, 259. 
11 Sääskilahti 2015, 289, 291; Kinnunen & Jokisipilä 2011, 477. 
12 Sääskilahti 2015, 289, 292; Kinnunen & Jokisipilä 2011, 479. 
13 Sääskilahti 2015, 290. 
14 Ibid., 291–293. 
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Vaikka tutkielmani keskeisenä lähtökohtana on sukupuoli, sukupuolen käsittely 

keskittyy erityisesti naisiin. Painotuksen taustalla vaikuttaa tutkielman 

sukupuolittuneeseen kansallisuuteen perustuva teoreettinen kehystys. Käsitystä 

kansallisuudesta on rakennettu kaksinapaisesti ja heteroseksuaaliseen ydinperheeseen 

perustuen. Samasta syystä keskityn tutkielmassani vain heterosuhteisiin. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, ettei suhteita olisi ollut myös saksalaisten ja suomalaisten 

miesten välillä.15 Kiinnostavuudestaan huolimatta samaa sukupuolta olevien väliset 

suhteet vaatisivat ympärilleen erilaisen lähestymistavan, jonka vuoksi niitä ei tässä 

tutkielmassa käsitellä. 

 

Naisten sota-ajan roolit ja kokemukset ovat nousseet tutkimuksen kentälle 1980-luvulta 

lähtien, ja ensimmäiset tutkimukset suomalaisten naisten suhteista saksalaisiin 

sotilaisiin on julkaistu 2000-luvun taitteessa.16 Merkittäviä tapahtumahistoriallisia 

teoksia edustavat erityisesti Marianne Junilan Kotirintaman aseveljeyttä (2000) ja Anu 

Heiskasen Naisen kokemus, sota ja selviytyminen (2018),17 joiden pohjalta taustoitan 

saksalaisten ja suomalaisten seurustelusuhteita kappaleessa 2. Lisäksi aihetta ovat 

käsitelleet Maria Lähteenmäki ja Ville Kontinen tutkimuksissaan ja Suvi Leskinen 

maisterintutkielmassaan.18 

 

Merkittävään aiempaan tutkimukseen lukeutuu myös muistitutkimus. Tutkielmani 

sijoittuu osaksi 

uuden kulttuurisen muistitutkimuksen kenttää, jonka katsotaan syntyneen 1980-luvulla 

osana niin kutsutta muistibuumia. Uuden muistitutkimuksen uraauurtavina teorioina on 

pidetty esimerkiksi Pierre Noran ajatuksia muistin paikoista sekä Jan ja Aleida 

Assmannin teoretisointeja kulttuurisesta ja kommunikatiivisesta muistista. 

 
15 Mustola, Kati. 2006. Homoseksuaalisuus ja sota. Kahden veteraanin tarinat. Teoksessa Kinnunen, Tiina 
& Kivimäki, Ville. Ihminen sodassa. 171–189. Helsinki: Minerva kustannus. 
16 ks. esim. Heiskanen, Anu. 2018. Naisen kokemus, sota ja selviytyminen : Kolmanteen valtakuntaan 
1944 lähteneet suomalaiset naiset. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta.,11-13. 
17 Junila 2000; Heiskanen 2018. 
18 Kontinen, Ville. 2011. Lemmestä, pelosta ja pakostakin. Suomalaisnaisten motiivit saksalaisjoukkojen 
mukaan lähtemiselle syksyllä 1944. Teoksessa Westerlund, Lars (toim.) Saksalaisten ja 
neuvostosotilaiden lapset Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Itävallassa, Puolassa ja Itä-Karjalassa. 
Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa 1940–1948. Osa II. Helsinki: Kansallisarkisto.; 
Leskinen, Suvi. 2007. Nainen, kansalaisuus ja suomalais-saksalainen aseveljeys : Naiskansalaisuus 
syksyn 1941 suuressa seksuaalimoraalikeskustelussa. Helsinki: Helsingin yliopisto.; 
Lähteenmäki 1999. 
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Yhteiskuntatieteellinen muistin käsittely juontuu kuitenkin 1900-luvun alkuun, 

erityisesti Maurice Halbwachsin teoriaan kollektiivisesta muistista, joka on 

muodostanut pohjan myöhemmille muistin analyyttisille tarkasteluille ja 

teoretisoinnille. 2000-luvulle tultaessa muistista on muodostunut merkittävä 

yhteiskuntatieteellinen ilmiö,19 joka on vakiinnuttanut paikkansa myös osana poliittisen 

historian tutkimusta. 

 

Käsittelen tutkielmassani suomalaista sodan muistikulttuuria, sillä aineistoni elokuvien 

muodostamat menneisyyden kuvastot liittyvät olennaisesti niihin. Muistikulttuurin 

taustoituksessa nojaan erityisesti Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittamiin 

kokoomateoksiin Finland in World War II : history, memory, interpretations ja Ihminen 

sodassa.20 Käsittelen myös holokaustin merkitystä muistikulttuurissa. Lisäksi olen 

tutustunut muutamiin muistikulttuuria käsitelleisiin pro gradu -tutkielmiin. Kaisa 

Eerolan Vuoden 1918 dramaturgiat sekä Johanna Sorsan Vainojen uhrien muistopäivä  

21 ovat olleet hyviä johdattelevia teoksia tutkielmani aiheen äärelle, kiinnostavia 

metodologisia vertailukohtia ja inspiraation lähteitä. 

 

Suomessa tutkimus naisten suhteista saksalaisiin sotilaisiin on painottunut 

tapahtumahistoriaan. Muistamisen näkökulmasta aihetta on käsitelty vähemmän. Kaisa 

Hiltusen ja Nina Sääskilahden artikkeli Post memory and cinematic affect in The 

Midwife (2017) käsittelee omaan aineistooni lukeutuvaa Kätilöä osana kansallisten ja 

kansainvälisten muistamisen tapojen ristiaallokkoa sekä elokuvien affektiivisuutta 

menneisyydenkäsittelyssä. 22 Kaunokirjallisuuden näkökulmasta suhteiden merkitystä 

käsittelevät Kaisa Kouri tuoreessa kirjallisuustieteen maisterintutkielmassaan Rakkautta 

sodassa (2021) ja Sääskilahti artikkelissaan Women as Sites for the Contestation of the 

Northern Memories of War (2015).23 Kaikkiaan muistamisen näkökulmasta aihetta 

 
19 Rosenfeld, Gavriel D. 2009. A Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of the 
Memory “Industry”. The Journal of Modern History 81(1). 122-158., 140–141. 
20 Kinnunen, Tiina, and Ville Kivimäki. 2011. Finland in World War II : History, Memory, 
Interpretations. Leiden: Brill.;  
Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville. 2006. Ihminen sodassa : suomalaisten kokemuksia talvi- ja 
jatkosodasta. Helsinki: Minerva kustannus. 
21 Eerola, Kaisa. 2009. Vuoden 1918 dramaturgiat : Sisällissotavuoden tulkinta kotimaisen elokuvan 
kautta 1956-2008. Tampere: Tampereen yliopisto.; Sorsa, Johanna. 2017. Vainojen uhrien muistopäivä : 
Suomi ja holokaustin eurooppalainen muistokulttuuri. Helsingin yliopisto. 
22 Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina. 2017. Post memory and cinematic affect in The Midwife. Journal 
of Aesthetics & Culture, 9(1), 1–12. 
23 Kouri 2021; Sääskilahti 2015. 
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lähestyvä tutkimus on painottunut tarkastelemaan kaunokirjallisuutta, eikä elokuvien 

merkitystä ole käsitelty kattavasti. Asetelma on tutkielmalleni otollinen, sillä aiempi 

tutkimus on mahdollistanut tutkimusaiheeni sijoittamisen laajempaan 

yhteiskunnalliseen ja tutkimukselliseen kontekstiin, mutta näkökulmallani on myös 

uutta annettavaa. 

 

1.2 Aineisto ja metodi 
 
Tutkielmani aineisto koostuu kolmesta elokuvasta, jotka on julkaistu vuosina 1962, 

1984 ja 2015. Kaikki elokuvat ovat sovituksia aiemmin julkaistuista romaaneista. 

Elokuvista ensimmäinen, Pojat (1962),24 käsittelee oululaisen paikallisväestön ja 

saksalaisten sotilaiden suhteita. Se on ensimmäinen suomalaisnaisten ja 

saksalaissotilaiden välisiä suhteita käsitellyt elokuva, ja teos esittää suhteet kriittisessä 

valossa. Pojat on muodostunut suomalaisen elokuvan klassikoksi. Toinen aineiston 

elokuvista, Angelan sota (1984),25 on suomalais-saksalainen yhteistuotanto ja 

vähäisemmän yleisösuosion saavuttanut teos. Elokuva on ensimmäinen, jossa 

sodanaikaiset seurustelusuhteet esitetään positiivisessa valossa. Kolmas elokuva, 

Kätilö,26 kertoo kipeän rakkaustarinan, joka sijoittuu Murmanskiin saksalaisten 

ylläpitämälle sotavankileirille. Kätilö on pyritty tekemään houkuttelevaksi myös 

ulkomaisille yleisöille, joten siinä korostuvat eurooppalaiselle muistikulttuurille 

tyypilliset näkökulmat.27 Kaikki aineistoni elokuvat sijoittuvat sodan muistikulttuurin 

muutosten taitekohtiin, eli niihin ovat vaikuttaneet sekä pidempään vallinneet narratiivit 

että tuoreemmat muistivirtaukset. Pojat ja Angelan sota sijoittuvat moninaisten 

muistikulttuurien aikaan 1960- ja 1980-luvuille, Kätilö puolestaan 2010-luvun 

uuspatrioottisen virtauksen, kansainvälistymisen ja laajentuneiden kriittisten 

sotatulkintojen ristiaallokkoon. Käsittelen aineistoni taustoja tarkemmin luvussa 3. 

 

Elokuvat ovat valikoituneet aineistooni yllä mainittujen kiinnostavien piirteidensä 

vuoksi, mutta myös siksi, että valinnanvaraa ei ole ollut. Muita suomalaisia fiktiivisiä 

 
24 Niskanen, Mikko. 1962. Pojat. Suomen Filmiteollisuus SF Oy. Perustuu Paavo Rintalan romaaniin 
Pojat (1958). 
25 Bergholm, Eija-Elina. 1984. Angelan sota. Jörn Donner Productions Oy, Trebitsch Produktion 
International GmbH. Perustuu Jörn Donnerin romaaniin Angelas krig (1976). 
26 Jokinen, Antti J. 2015. Kätilö. Solar Films Inc. Oy. Perustuu Katja Ketun romaaniin Kätilö (2011). 
27 Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina. 2017. Post memory and cinematic affect in The Midwife. Journal 
of Aesthetics & Culture, 9(1). 1–12., 2. 
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elokuvia, joissa sodan aikaisia suomalais-saksalaisia seurustelusuhteita käsiteltäisiin, ei 

ole. Olen rajannut dokumentit pois aineistostani, sillä halusin keskittyä historialliseen 

fiktioon.28 Fiktiolla on merkittävä rooli kulttuurisen muistin synnyssä, sillä sen keinoin 

on usein onnistuttu käsittelemään muistikulttuurissa kyteviä aiheita, joista ei välttämättä 

ole ollut saatavilla esimerkiksi arkistomateriaalia tai muistitietoa.29 Suhteellisen pieni 

aineisto on myös mahdollistanut sen, että olen voinut sukeltaa tutkimusaiheeseen 

syvälle ja tarkastella aineistoa useista näkökulmista. 

 

Tässä tutkielmassa elokuvat ovat ennen kaikkea jälkiä historian käsittelystä, toisin 

sanoen tutkimuksen lähteitä, eivät kohteita. Hannu Salmen mukaan elokuvalähde on 

menneisyyden ihmisen jättämä jälki, josta tutkija saa tietoa menneestä.30 Ymmärrän 

elokuvat kulttuurisen muistin tuotteina ja tuottajina, palana muistikulttuurin 

”todistusaineistoa”.31 Vaikka aineistoni elokuvat ovat fiktiivisiä, ne syntyvät 

todellisuudesta ja vaikuttavat siihen, miten historian kuvasto muokkautuu ja miten 

ymmärrämme mennyttä.32 Siksi keskityn tarkastelemaan, miten elokuvat kuvaavat 

menneisyyttä ja mitä ne yrittävät sen käsittelyllä saavuttaa. En siis keskity siihen, 

kuinka ”aidosti” tai historiallisia faktoja vastaavasti elokuvat kuvaavat menneisyyden 

tapahtumia. 

 

Elokuvan audiovisuaalisuus on pakottanut minut pohtimaan tutkielmani menetelmää 

perinpohjaisesti. Olen luonut aineiston käsittelyä varten kolmiosaisen menetelmän, 

jonka muodostavat elokuvan kaksivaiheinen kontekstualisointi sekä koodaamiseen 

perustuva laadullinen sisällönanalyysi. Kaksivaiheisella kontekstualisoinnilla tarkoitan 

sitä, että olen ennen aineiston käsittelyä kartoittanut elokuvatuotantojen sijoittumista 

aikansa yhteiskuntaan ja sodan muistikulttuuriin, ja analyysivaiheessa peilannut 

elokuvien sisältöä ajallisiin konteksteihin. Vaikka olen pyrkinyt luomaan 

mahdollisimman kattavan menetelmän, joka soveltuu audiovisuaalisten teosten 

tulkintaan, tutkielmani on tekstimuotoinen tuotos. Siksi jotkin elokuvien välittämistä 

viestiestä väistämättä häviävät, ja siitä on oltava tietoinen. 

 
28 Mahdollisia dokumentteja olisi esimerkiksi Virpi Suutarin teos Auf Wiedersehen Finnland (2010) ja 
Mari Soppelan Kuka piru pimeässä näkee (2015). 
29 Sääskilahti 2015, 283. 
30 Salmi 1993, 118. 
31 Siinä määrin, mitä aineisto voi todistaa – kaikkihan on aina tutkijan tekemää tulkintaa. 
32 Ks. Barber, Sian. 2015. Using Film as a Source. Manchester: Manchester University Press., 75. 



 9 

 

Tutkielman menetelmässä ensimmäinen kontekstualisoinnin vaihe on elokuvien 

sijoittaminen niiden julkaisuajankohtien yhteiskunnallisiin kehyksiin.33 Kehysten 

kartoittamiseksi käsittelen suomalaista sodan muistikulttuuria luvussa 2 sekä 

elokuvatuotantojen taustoja luvussa 3. Yhteiskunnalliseen taustaan paneutumisen ohella 

olen käyttänyt katsojalukuja ja elokuvakritiikkejä elokuvien saaman vastaanoton 

heijastuksina. Se on auttanut hahmottamaan, millaiset näkökulmat ovat korostuneet 

elokuvien julkaisuajankohtina. Syvempi sukeltaminen arvosteluihin ja vastaanottoon 

olisi paisuttanut tutkielmaa merkittävästi ja vaatinut rinnalleen oman metodologisen 

kehystyksen. Siksi kritiikit ovat tutkielmassa melko pienessä roolissa varsinaisen 

elokuva-aineiston analyysin taustamateriaalina ja tukena. 

 

Elokuvien taustojen kartoittamisen jälkeen olen uudelleenjärjestellyt aineiston 

laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Käsite on häilyvä, sillä laadullisella 

sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia menetelmiä. Toisaalta sen 

monitulkintaisuudessa on piillyt mahdollisuus audiovisuaalisten teosten analyysiin. 

Olen lukenut useita menetelmäteoksia,34 joiden ideoita yhdistelemällä päädyin 

käsittelemään elokuvia sekä aineisto- että teorialähtöisen koodaamisen kautta. Loin 

käsittelyä varten askelmerkit, joiden avulla toteutin sisällönanalyysin: 

 

1. Elokuvien jakaminen segmentteihin ja segmenttien jakaminen kohtauksiin 

2. Kohtausten auki kirjoittaminen 

3. Teorialähtöisen koodauskehyksen rungon luominen 

4. Kohtausten lähiluku kategorioiden pohjalta ja olennaisten kohtausten osioiden 

korostaminen 

5. Korostettujen osioiden typistäminen koodeiksi 

6. Koodien jaottelu alakategorioihin, alakategorioiden nimeäminen 

 

 
33 Oinonen, Paavo & Mähkä, Rami. 2012. Fiktio kulttuurihistorian lähteenä ja kohteena. Teoksessa 
Nivala, Asko & Mähkä, Rami (toim.), Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä., 271–
303. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria., 276 ; Salmi 1997, 121–137. 
34 Keskityin etenkin seuraaviin teoksiin: Schreier, Margrit. 2012. Qualitative content analysis in practice. 
Sage.; Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 
Kustannusosakeyhtiö Tammi.; Seppänen, Janne. 2005. Visuaalinen kulttuuri: Teoriaa ja metodeja 
mediakuvan tulkitsijalle. Vastapaino. 
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Ensimmäisessä vaiheessa olen jakanut elokuvat segmentteihin. Jakaminen on tapahtunut 

elokuvissa käytettyjen keinojen ehdoilla. Olen pyrkinyt esimerkiksi leikkausten muodon 

sekä kohtausten ajan ja paikan vaihtumisen perusteella tunnistamaan elokuvien sisältä 

omat kerronnalliset kokonaisuudet, ja erottanut ne omiksi segmenteikseen. Jokainen 

elokuva on muodostunut 5–7 segmentistä, jotka olen jakanut edelleen kohtauksiin 

aineiston käsittelyn helpottamiseksi.35 Toisessa vaiheessa olen muuntanut 

audiovisuaaliset teokset tekstimuotoisiksi, jotta teosten systemaattinen koodaus on 

mahdollista. Käytännössä kirjoitin auki niin puhuttuja repliikkejä kuin elokuvan 

visuaalisia ja äänellisiä elementtejä tekstimuotoisiksi.  

 

Kolmannessa vaiheessa olen luonut keinon, jolla purkaa aineisto teemoittain osiin, eli 

määritellyt koodauskehykseni raamit. Lopullinen koodauksen runko muodostui 

kokeilemisen ja muokkaamisen seurauksena kaksitahoiseksi,36 sillä valitsin 

teoriapohjaan nojaten pääkategorioiksi Saksan ja saksalaiset sekä ihmissuhteet. Olen 

rajannut kategorioiden määritelmät melko väljiksi, jotta aineistolähtöiselle koodien 

löytämiselle jäisi tilaa. Kategoriaan Saksa ja saksalaiset olen sisällyttänyt Saksan ja 

Suomen yhteistyöhön liittyvien kuvausten sekä saksalaisten henkilöhahmojen 

tarkastelua. Ihmissuhteet olen määritellyt laajasti tarkoittamaan perhe-, ystävyys, 

seurustelu- ja seksisuhteita, jotka sijoittuvat saksalaisten ja suomalaisten välisten 

suhteiden kontekstiin. Käytännössä olen siis tarkastellut esimerkiksi seurustelusuhteisiin 

välillisesti liittyneitä henkilöitä, kuten suomalaisten naisten perheenjäseniä. 

Ihmissuhteisiin on ollut olennaista kiinnittää huomiota seurustelua laajemmin, sillä 

esimerkiksi perhesuhteet vaikuttavat elokuvissa siihen, miten suomalais-saksalaisiin 

pareihin suhtaudutaan.37 

 

Nämä Saksan ja saksalaisten sekä ihmissuhteiden muodostamat pääkategoriat 

määrittivät näkökulman, josta tarkastelin elokuvien kohtauksia vaiheessa neljä. Korostin 

tekstimuotoon muutetusta aineistosta kaikki osiot, jotka lukeutuivat näihin 

 
35 Segmentoinnin pohjalla Salmi 1997, 143–144. 
36 Koodauskehykseeni on kuulunut myös kolmas pääkategoria, sota, jonka päätin kuitenkin jättää 
tutkielmassa käsittelemättä. Sodan näkökulmasta löytyneet aineiston elementit olivat kiinnostavia, mutta 
olisivat lopulta kasvattaneet tutkielman analyysia turhan paljon ohitse tutkimuskysymykseni. 
37 Toisaalta sisällyttämisen ulkopuolelle ovat jääneet esimerkiksi Pojissa esitetyt poikien keskinäiset 
suhteet, sillä ne eivät näyttäytyneet relevantteina tutkimukselleni. 
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kategorioihin. Käytännössä osiot muodostuivat repliikeistä tai visuaalisiin asetelmiin 

perustuvista tapahtumakuvauksista. 

 

Vaiheessa viisi olen typistänyt kohtausten Saksaan ja saksalaisiin tai ihmissuhteisiin 

liittyvät osiot yksinkertaistetuiksi koodeiksi. Jotta koodit olisivat mahdollisimman 

perusteltavia, olen koodannut aineiston kaksi kertaa. Mahdollisuutta käyttää toista 

henkilöä omien koodieni varmistajana ei ole ollut. Elokuvien koodaaminen ei ole ollut 

yksiselitteistä, ja joidenkin merkitysten katoamiselta on ollut lähes mahdotonta välttyä. 

Aukkojen syntymistä ehkäistäkseni olen lisännyt joihinkin koodeihin määreen 

kontekstista, kuten ”irvistäminen (konteksti: ärsyyntyminen)”, jotta koodin alkuperäinen 

merkitys säilyisi mahdollisimman hyvin. Erityistä päänvaivaa ovat tuottaneet elokuvien 

kohtaukset, joissa sanotaan jotakin mitä ei tarkoiteta tai käytetään sarkasmia. 

Esimerkiksi Angelan sodan kohtauksessa Angelan eno sanoo: 

”[sisko] onnistuu voittamaan kaikki ajan vaikeudet. Jos viini puuttuu, hän 

muuttaa veden viiniksi. Jos puuttuu sikoja, hän synnyttää ne itse.”  

Olen muodostanut kohtauksesta koodin ”sota-ajan vaikeuksien voittaminen 

yhteistyöllä”. Se onnistuu selittämään repliikin eksplisiittistä sisältöä ja ottaa huomioon 

keskustelun kontekstin yhteistyöstä saksalaisten kanssa. Toisaalta siitä jää puuttumaan 

repliikin sanoissa piilevät nyanssit sarkasmista ja siihen liittyvästä naisen 

halventamisesta. 

 

Viimeisessä aineiston jäsentelyn vaiheessa olen luokitellut koodit alakategorioihin, eli 

järjestellyt samankaltaiset koodit yhteen ja nimennyt niistä muodostuvat alakategoriat. 

Sellaiset alakategoriat, joihin on sisältynyt runsas määrä koodeja, olen jaotellut edelleen 

omiin pienempiin alakategorioihinsa. Käytännössä alakategorisoinnin vaihe on 

merkinnyt elokuvien esiin nostamien ja tutkimukselleni relevanttien aiheiden 

uudelleenjärjestelyä, mistä muodostui pohja aineiston analysoimiselle. Alakategoriat 

ovat mahdollistaneet sen, että olen pystynyt tarkastelemaan elokuvien yhteyksiä ja eroja 

sekä tunnistamaan aineistosta tutkimukselleni olennaiset teemat. Luokittelu on 

muodostunut sekä aiempien tutkimusten tuomista taustatiedoista että aineiston 

ohjaamasta jaottelusta. 

 

Saksa ja saksalaiset -pääkategorian olen jakanut alakategorioihin representaatiot, Saksa-

suhde ja holokausti. Pääkategorian ihmissuhteet olen jakanut alakategorioihin 
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representaatiot saksalaismiehistä, suomalaismiehistä ja suomalaisnaisista, 

seurustelusuhteiden kuvaus ja suhtautuminen seurustelusuhteisiin. Jokainen näistä 

alakategorioista on jakautunut yhä pienempiin yksikköihin, joista osa on muodostunut 

analyysin kannalta merkittävämmäksi. Osa koodeista on myös pudonnut 

alakategoriajaottelun ulkopuolelle, ja ne olen luokitellut ylijääviksi. Nämä koodit eivät 

ole juurikaan vaikuttaneet analyysiin. 

 

Lähtökohdan analyysilleni muodostavat siis alakategoriat kokonaisuutena. Keskityn 

erityisesti tarkastelemaan, millaisia representaatiota aineistossa tuotetaan saksalaisista, 

Saksasta, seurustelusuhteista ja suhteen osapuolista sekä mitä representaatiot 

merkitsevät suomalaisessa kulttuurisessa muistissa. Vertailen elokuvien tuottamia 

representaatioita toisiinsa, ja pyrin siten selvittämään, onko suhteiden merkitys 

suomalaisessa muistikulttuurissa muuttunut vuosien saatossa. 

 

Elokuva on monimediallinen kokonaisuus, joten kirjoitettu kieli ei voi kokonaan 

huomioida sen kaikkia nyansseja. Koska tutkielmassani koodaaminen perustuu tekstiksi 

muutetun audiovisuaalisen aineiston tarkasteluun, jää analyysista väistämättä 

puuttumaan tiettyjä merkityksiä. Koodauksen jättämiä aukkoja paikatakseni olen 

hyödyntänyt myös aineiston analyysivaiheessa elokuvien sisällön kontekstualisointia, 

johon on sisältynyt sekä kuvan ja äänen lähilukua että elokuvien luoman 

kokonaiskehyksen yleistä tulkintaa.38 Olen esimerkiksi kyseenalaistanut elokuvien 

tekijöiden omien motiivien vaikutuksia sisältöön ja kiinnittänyt huomiota siihen, mitä 

elokuvissa ei käsitellä ja mitkä näkökulmat jäävät vähemmälle huomiolle.39 Nostan 

aineistosta esiin kohtauksia, ja erittelen tarkemmin esimerkiksi kameran liikkeiden, 

äänimaiseman ja valaistuksen luomia vaikutuksia. Audiovisuaaliset huomiot auttavat 

hahmottamaan, miten elokuva tuottaa merkityksiä ja mitä se yrittää sanoa.40 

 
1.3 Sukupuolittunut kansallisuus ja kulttuurinen muisti 
 
Kansallisuus, sukupuoli ja kulttuurinen muisti muodostavat tutkielmani teoreettisen 

kehyksen. Kansallisuus on tutkielmassani olennainen käsite, sillä saksalaisten sotilaiden 

kanssa suhteissa olleita suomalaisia naisia on käsitelty kansakunnan tilan ja moraalin 

 
38 Salmi, Hannu. 1993. Elokuva ja historia. Helsinki: Painatuskeskus., 144–145. 
39 Salmi 1993, 138. 
40 Barber 2015, 18, 31–49. 
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symbolina. Tarkoitan kansallisuudella sosiaalista konstruktiota, jota rakennetaan 

korostamalla yhteenkuuluvuutta ja häivyttämällä eroavaisuuksia. Kansallisuus ei siis ole 

absoluuttista tai luonnollista, mutta sen pyrkimyksenä on näyttää sellaiselta.41 

 

Kansallisuutta tuotetaan performatiivisesti. Toisin sanoen, kansallisuus muodostetaan 

teoilla ja tekoja toistamalla. Toisto mahdollistaa kansallisuudelle annettujen 

merkityksen muuttamisen.42 Siksi kansallisuus ei ole sisäsyntyistä tai pysyvää, vaan 

alati muutoksessa oleva prosessi.43 Kansallisuuden saamia sisältöä ja rajoja tuotetaan 

aktiivisesti esimerkiksi erilaisissa rituaaleissa, myyteissä, tarinoissa ja symboleissa, 

joihin myös aineistoni elokuvat ja tämä tutkielma lukeutuvat.44 Käsittelen kansallisuutta 

irrallisena valtiosta ja kansalaisyhteiskunnasta siinä määrin kuin se on mahdollista. 

Ilmiöt kuitenkin kietoutuvat yhteen.45  

 

Käsittelen kansallisuutta erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Kansallisuuden ja 

sukupuolen yhteyden teoretisointi perustuu tutkielmassani Nira Yuval-Davisin teokseen 

Gender & Nation 46, Johanna Valeniuksen väitöskirjaan Undressing the Maid 47 ja 

kokoomateokseen Suomineitonen hei!48. Teoksissa sovelletaan Benedict Andersonin 

käsitettä kuvitteellisista yhteisöistä.49 Ymmärrän sukupuolen merkityksen muuttuvana, 

aikaan ja paikkaan sidottuna.50 Tutkielmassa korostuu binäärinen käsitys sukupuolesta, 

vaikka sukupuoli itsessään on moninainen ilmiö. Olen tehnyt rajauksen tietoisesti, sillä 

tutkielmani aineisto, teoriapohja ja aihe keskittyvät mieheyden ja naiseuden 

muodostamaan sukupuolikäsitykseen. Olen kuitenkin pyrkinyt huomioimaan 

sukupuolen vaikutuksia mahdollisimman laajasti. Vaikka tutkielmassa korostuu 

 
41 Yuval-Davis 1997, 12, 15. 
42 Lempiäinen 2002, 20. 
43 Lempiäinen 2002, 20; Urponen 2010, 301. 
44 Gordon 2002, Kansallisuuden sukupuolittuneet tilat. Teoksessa Gordon, Tuula & Komulainen, Katri & 
Lempiäinen, Kirsti. (toim.) Suomineitonen hei! : kansallisuuden sukupuoli . 37–55. Tampere: 
Vastapaino., 38 ; Godron, Komulainen, Lempiäinen 2002, 12. 
45 Ks. Gordon 2002, 38. 
46 Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender & nation. London: Sage. 
47 Valenius, Johanna. 2004. Undressing the maid : gender, sexuality and the body in the construction of 
the Finnish nation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
48 Gordon 2002. 
49 Anderson, Benedict. 1991. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. 
London: Verso. 
50 Rossi, Leena-Maija. 2010. Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin. Teoksessa Juvonen, Tuula, 
Leena-Maija Rossi, and Tuija Saresma (toim.). Käsikirja sukupuoleen. 21–38. Tampere: Vastapaino., 23, 
27. 
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naiseuden merkitys, tavoitteenani on ollut välttää asetelma, jossa miehuus muodostaa 

normin tai neutraalin ja vain naiseus näyttäytyisi sukupuolena.51  

 

Feministisessä kansallisuuden tutkimuksessa on osoitettu, että sukupuoli on ollut 

merkittävä tekijä kansallisuuden muodostumisessa.52 Kansallisuutta ja kansakuntaa on 

rakennettu miehisyyden kautta, ja maskuliinisuus on muodostanut kansakunnan 

normin.53 Hyväksyttävän kansallisen naiseuden kriteerejä puolestaan on muodostettu 

suhteessa miehiin.54 Sukupuolittumisen taustalla ovat vaikuttaneet erilaiset poliittiset ja 

aatteelliset virtaukset, erityisesti länsimaisen ajattelun dikotomisuus. Kaksinapaista 

käsitystä sukupuolesta on rakennettu liittämällä miehiin ja naisiin vastakkaisina 

pidettyjä arvoja. Feminiinisyys, luonto ja pysyvyys on liitetty yhteenkuuluviksi, kun 

taas maskuliinisuus on yhdistetty kulttuuriin, sivistykseen ja edistykseen.55 Naiseuteen 

liitetystä jatkuvuudesta on muodostunut yksi kansallisuuden kulmakivistä. Mielikuvaa 

ikuisesta, muuttumattomasta kansasta on symboloitu naiskehoilla.56 

 

Naiset ovat aina olleet osa kansaa ja kansallisuutta, vaikka naiskansallisuuden teoriat 

ovat yleistyneet vasta 1900-luvun loppupuolella. Yuval-Davisin mukaan naiset ovat 

olleet kansallisuuden rakentamisessa erityisesti kansojen biologisen, kulttuurisen ja 

symbolisen merkityksen synnyttäjiä eli reproduktiivisia toimijoita.57 Naisten 

reproduktiivinen asema on tarkoittanut sekä biologista uusien kansalaisten 

synnyttämistä että kansallisuuden henkisen jatkuvuuden ja yhteisen alkuperän 

varmistamista.58 Biologia on yhdistetty myös kansallisuuteen kietoutuvaan 

heteronormiin, sillä sukupuolten välinen suhde on nähty tärkeänä kansallisen kulttuurin 

ylläpitäjänä, sukupolvelta toiselle säilyttäjänä.59 Näin naisista on rakennettu sekä 

kansallisen identiteetin että kansakunnan fyysisten rajojen symboleita.60 Yhteisön 

 
51 Yuval-Davis 1997, 1 ; ks. Valenius 2004, 37. 
52 Urponen, Maija. 2002. Kansalaisuus, kansallisuus ja sukupuoli. Teoksessa Gordon, Tuula & 
Komulainen, Katri & Lempiäinen, Kirsti (toim.). Suomineitonen hei! : kansallisuuden sukupuoli . 292–
304. Tampere: Vastapaino., 299. 
53 Gordon et al. 2002, 13. 
54 Lempiäinen 2002, 32–33. 
55 Yuval-Davis 1997, 2, 5; Valenius 2004, 104.; Gordon et al. 2002, 13–14. 
56 Valenius 2004, 54. 
57 Yuval-Davis 1997, 1–3, 22 
58 ibid. 26-28; Valenius 2004, 207. 
59 Yuval-Davis 1997, 43. 
60 ibid., 45.; Valenius 2004, 12. 
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symbolisointi on vaikuttanut siihen, että kansakunnan tulevaisuus, identiteetti ja rajat on 

liitetty naiseuteen.61 

 
Suomessa kansallisuuden merkityksen juuret ovat vahvasti sukupuolittuneita, 

heteronormatiivisia ja luokkasidonnaisia. Sukupuolittuneen kansalaisuuden piirteiden 

määrittely juontuu etenkin 1900-luvun alun keskiluokkaisesta ja naispainotteisesta 

raittiusliikkeestä, jossa rakennettu naiskuva oli puhtauteen, siveellisyyteen, 

äidillisyyteen ja uhrautuvuuteen perustuva.62 Käsitys sitoi naiset heteroseksuaalisen 

ydinperheen sekä yhteiskunnan moraalin kannattelijoiksi ja kansallisen yhteisön 

äideiksi.63 Seurauksena oli kahtalainen kansallisuus: yhtäältä naiskansallisuuden 

erottaminen mieskansallisuudesta sekä toisaalta selväpiirteinen ja kokonaisvaltainen 

sopivan kansallisuuden rajojen asettaminen.64 Tämä asetelma on yhä nähtävissä 

aineistoni elokuvissa. 

 
Käsittelen tutkielmassani kansallisuutta ja sukupuolta kulttuurisen muistin kontekstissa. 

Lähestyn teoriaa erityisesti Astrid Erllin teoksen Memory in Culture pohjalta, mutta 

hyödynnän myös muita teoksia ja artikkeleita. Yksinkertaistetusti ilmaistuna muistissa 

on kyse prosessista, joka yhdistää menneen ja nykyisyyden ja jossa yksilöt ja ryhmät 

jatkuvasti selvittävät suhdettaan menneisyyteen.65 Jaetulla muistilla taas tarkoitetaan 

yhteisen menneisyyskäsityksen luomista ja ylläpitämistä esimerkiksi erilaisten 

symbolien, median ja instituutioiden kautta.66 Muistot puolestaan ovat valikoituja, 

ajassa ja paikassa muodostuvia ja muuttuvia, eivät objektiivisia tai täsmällisiä kuvia 

menneestä.67 

 

Eri tutkijat viittaavat periaatteessa samaan jaetun muistin ilmiöön lukuisilla eri 

termeillä, ja toisaalta samalla termillä saatetaan viitata hieman eri asioihin.68 Käsittelen 

tutkielmassani jaettua mustia kulttuurisen muistin käsitteen avulla, sillä 

 
61 Yuval-Davis 1997, 45–46. 
62 Sulkunen, Irma. 1987. Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. Teoksessa Alapuro, 
Risto. Kansa liikkeessä. 157–176. Helsinki: Kirjayhtymä., 158–160. 
Ajatus äitidestä ja naisen kansallisesta kasvatusvastuusta juontuu Snellmanin ajattelusta, jossa naisten 
rooli on ollut ”isänmaan hyvien poikien tekijöinä” sidottuna kotiin (Lempiäinen 2002, 30). 
63 Sulkunen 1987, 164, 167–169; Urponen 2010, 300. 
64 Sulkunen 1987, 162. 
65 Erll & Rigney 2009, 2. 
66 ks. Erll 2011, 98. 
67 Erll 2011, 7–8. 
68 Ks. esim. Erll & Rigney, 2009; Erll 2011, 15, 18. 
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tutkimuskysymykseni ja aineistoni ovat vahvasti yhteydessä kulttuuriin ja sen 

materiaaliseen tuotteeseen, elokuvaan. Käytän tutkielmassa myös käsitettä 

muistikulttuuri. Se viittaa areenaan, jolla kulttuurinen muisti ilmenee.69 

 

Kulttuurinen muisti syntyy jatkuvassa julkisessa kokemusten vuorovaikutuksessa. 

Kulttuuriset muistot nojaavat aina aiempiin muistoihin, niiden kiertämiseen ja uudelleen 

ilmenemiseen.70 Kehämäinen prosessi mahdollistaa kulttuurisen muistin kuvastojen ja 

käsitysten vakiintumisen. Jotkin muistot ja muistamisen tavat pysyvät pitkiäkin aikoina 

relevantteina, koska niille annetaan aina uudelleen painoarvoa. Toiset muistot taas 

katoavat, mutta ne saattavat nousta uudelleen esiin myöhemmin.71 Erll viittaa tähän 

kiertämisen ja vakiintumisen prosessiin termeillä premediaatio ja remediaatio.72 

 

Kulttuurinen muisti mahdollistaa sen, että yhteisöt, kuten uskonnot tai yhteiskunnat, 

voivat samastua aikaan tai tapahtumaan, joista sen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia 

kokemuksia.73 Käsitystä jaetusta menneestä ja sen muodostamasta identiteetistä on 

rakennettu erityisesti kansallisuudesta lähtöisin.74 Koska kaikkea ei voida muistaa, se 

mitä muistetaan, on merkityksellistä ja tärkeää huomioida.75 Muistot ja muistamisen 

tavat heijastavat sitä, millaisia arvoja ilmiöitä yhteiskunnassa vallitsee. Kulttuurisen 

muistin käsite tukee tutkielmassani sen tarkastelua, miten elokuvat jäsentävät ja 

ymmärtävät menneisyyttä, mille seikoille ne antavat painoarvoa ja miksi. Koska muisti 

yhdistää menneen ja nykyisyyden sekä kytkee menneen tulevaisuuden kuviin, 

muodostaa muisti uudelleenkuvittelun areenan, jo unohtuneen pinnalle nostajan ja 

muutoksen mahdollistajan.76 Siksi menneisyyttä käsittelevällä elokuvalla on merkitystä. 

 

 
69 Erll 2011, 29–30, 32, 101, 110. 
70 Erll & Rigney 2009, 4–5. 
71 Erll 2011, 110; Rigney 2005, 15–16; Erll & Rigney 2009, 2. 
72 Erll 2011, 134, 141–142. 
73 Ibid., 7, 32. Toisaalta jako yksilöllisiin ja yhteisiin muisteihin ja muistoihin on keinotekoinen. 
Yksilöiden muistit keräävät muistoja kollektiivisesta, toisaalta yksilöllisyydessä aktivoituu yhteisöllisyys. 
Kumpaakin tarvitaan, eikä ilman toista muodostu toista. (Erll 2011, 7). 
74 Salmi-Niklander, Kirsti & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka. 
2021. Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. (Heritage and 
Memory Studies). Amsterdam: Amsterdam University Press., 11; Erll 2011, 29. 
75 Rigney, Ann. 2005. Plenitude, scarcity and the circulation of cultural memory. Journal of European 
Studies, 35(1), 011–028., 16–18. Unohtamisen ja muistamisen suhteesta ks. Erll 2011, 9. 
76 Erll 2011, 174 ; Erll & Rigney 2009, 2. 
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Tarkastelen aineistoni luomia kulttuurisia merkityksiä erityisesti keskittymällä 

elokuvissa muodostuviin representaatioihin. Representaation käsitteellä tarkoitetaan 

symbolisia merkkejä, jotka edustavat merkitykseltään jotain muuta kuin symbolia 

itseään. Representaatiot ovat usein esittäviä ja jotakin isompaa merkitysryhmää 

edustavia. Ne rakentavat aktiivisesti erilaisia yhteiskunnan arvoja ja mielikuvia, eivät 

vain heijasta niitä. Representaation käsitteen avulla on mahdollista paneutua erilaisiin 

kulttuurisiin merkityksiin sekä ymmärtää, miten kulttuuriset kuvastot muodostuvat, 

kiertävät ja toimivat sekä millainen yhteiskunnallinen merkitys niillä on.77 Näkökulma 

on tärkeä, sillä representaatiot vaikuttavat myös siihen, miten ymmärrämme itsemme 

osana yhteiskuntaa. 

 

2 Sota, Suomi ja Saksa 
 
2.1 Julkiset ja yksityiset suhteet ”aseveljeen” 
 
Talvisodan jälkeinen rauha päättyi kesällä 1941, kun Suomi hyökkäsi Neuvostoliittoon 

osana natsi-Saksan operaatio Barbarossaa. Sodan alusta asti Suomessa pyrittiin 

tekemään pesäeroa Saksaan. Uusi sota esitettiin oikeutettuna jatkona talvisodalle ja 

Suomen omana taisteluna erillään Saksan pyrkimyksistä. Saksa esitettiin liittolaisen 

sijaan mukavana vierailijana ja huolehtivana aseveljenä.78 

 

Sota totaalisuudessaan merkitsi massiivisia muutoksia arkipäiväiseen elämään. Miesten 

lähettäminen rintamalle tarkoitti sitä, että lapset ja työt jäivät naisten hoidettaviksi. Kun 

sotilasrintama taisteli, kotirintaman nähtiin kannattelevan kansakuntaa. Toista 

maailmansotaa oli vuoteen 1941 asti määrittänyt Saksan voittokulku, joten myös 

jatkosodan oletettiin olevan muutamassa kuukaudessa ohi. Asevelisuunnitelmaan ei 

kuulunut saksalainen pidempi oleskelu Suomessa. Niin kuitenkin kävi, sillä sota 

jumiutui asemiinsa vuosiksi ja suuret saksalaisjoukot jäivät maahan lähes neljäksi 

vuodeksi. Joukkoja oli ripoteltu ympäri Suomea, mutta niiden ehdoton painopiste 

sijaitsi Pohjois-Suomessa, jossa saksalaisia oli enimmillään yli 200 000.79 

 

 
77 Paasonen, Susanna. 2010. Sukupuoli ja representaatio. Teoksessa Juvonen, Tuula, Leena-Maija Rossi, 
and Tuija Saresma (toim.). Käsikirja sukupuoleen. 30–49.Tampere: Vastapaino. Print., 40–41. 
78 Junila 2000, 106–107. 
79 Junila 2000, 108. 
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Saksalaisten läsnäolo erityisesti rintamantakaisilla alueilla vaikutti suomalaisten 

siviilien elämään. Rovaniemellä saksalaisia oli lähes yhtä paljon kuin suomalaisia. 

Kaupunki toimi aseveljeyden kasvoina, joten siellä kiinnitettiin erityisen paljon 

huomiota sotilaiden ja paikallisten välisten suhteiden kehittymisen suuntaan. Yhteistyön 

sujumisen kannalta oli Saksan edun mukaista, että saksalaiset loivat itsestään hyvän 

kuvan. Siinä onnistuttiin, ja suomalaiset ottivat saksalaiset hyvin vastaan.80 

 

Saksalaiset saivat tarkan ohjeistuksen siitä, miten suomalaista paikallisväestöä tuli 

kohdella, jotta yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin. Yleisesti ottaen kanssakäyntiä 

suomalaisen siviiliväestön kanssa suvaittiin, mutta suomalaisten naisten tapailemiseen 

suhtauduttiin varautuneesti. Viralliset linjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet 

puuttumaan intiimeihin tunteisiin ja tarpeisiin. Kuten muuallakin Euroopassa, myös 

Suomessa syntyi seurustelusuhteita saksalaisten sotilaiden ja paikallisten naisten 

välille.81 

 

Suomessa suhteisiin asennoiduttiin kriittisesti, julkisesti ja yksityisesti. Julkinen 

keskustelu ja huoli naisten moraalin rappeutumisesta käynnistyi lähes heti saksalaisten 

saavuttua maahan. Keskustelun pyrkimyksenä oli pikemminkin ennaltaehkäistä 

suhteiden syntymistä kuin puuttua jo ilmenneeseen ongelmaan. Ensimmäisen julkista 

keskustelua herättäneen lehtijutun takana oli Valtion tiedotuslaitos. Propagandalla 

pyrittiin asettamaan rajat aseveljeydelle, mikä tekee sodanaikaisen kaksinaismoralismin 

näkyväksi: yhteistyö ja kanssakäynti saksalaisten kanssa oli valtion siunaamaa, paitsi 

naisten osalta.82 

 

Myös yksilötasolla suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden välisiin suhteisiin 

suhtauduttiin tuomitsevasti. ”Saksalaismorsiamen” tai ”saksalaishuoran” leiman sai 

helposti, vaikkei olisi edes ollut tekemisissä saksalaisten kansa. Pelkkä epäily siitä riitti. 

Toisaalta paikkakunnilla, joilla saksalaisten läsnäoloon oltiin totuttu, suhteisiin 

saatettiin asennoitua suopeammin.83 Yleisesti ottaen suhtautuminen oli kuitenkin 

kielteistä ja moralisoivaa. 

 
80 Ibid., 55, 88-93, 102–106. 
81 Ibid., 83, 104, 143. 
82 Ibid., 153–154, 161, 164. 
83 Junila 2000, 159, 164, 277. 
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Naisten heilastelu saksalaisten sotilaiden kanssa nähtiin uhkana koko maan kunnialle. 

Kotirintama näyttäytyi moraalin ja taistelutahdon perustana, jonka mureneminen 

johtaisi perikatoon. Huoli ja kritiikki kohdistettiin vain naisiin, eikä saksalaisten 

sotilaiden osuutta suhteisiin juurikaan käsitelty. Narratiivia hallitsi pyrkimys kontrolliin, 

jossa toimijuus ja vastuu vieritettiin vain yhteen suuntaan. Naiset valjastettiin 

syntipukeiksi ja kansakunnan heikoksi kohdaksi. Lisäksi ajateltiin, että naisten tulisi itse 

laittaa rietastelevat edustajansa kuriin ja pelastaa sekä maansa että kaikkien maan 

naisten jaettu kunnia.84 Kyseessä oli sosiaalisen kontrollin mekanismi, naisiin 

kohdistunut pelote, joka sai naiset tarkkailemaan ja varomaan omaa toimintaansa. 

Paheksuntaa ja kontrollia kohdistettiin saksalaisten ja muiden vierasmaalaisten 

sotilaiden kanssa seurustelleisiin naisiin ympäri Euroopan. Suhtautuminen oli kaikkialla 

sukupuolittunutta ja patriarkaalisesta kontollista kumpuavaa. Myös naisista käytetty 

retoriikka oli yhteneväistä, ja naisia kuvailtiin esimerkiksi löyhämoraalisiksi, 

turhamaisiksi tai epäisänmaallisiksi.85  

 

2.2 Sodan muistikulttuuri 
 

Jotta aineistoni elokuvien luomia menneisyyden kuvastoja voidaan ymmärtää 

syvällisesti, on olennaista tarkastella muistikulttuurin kehitystä. Se, miten sotaa 

muistetaan, riippuu aina yhteiskunnallisesta kontekstista, kuten poliittisesta ilmapiiristä, 

sotaa edeltäneistä tapahtumista ja kansainvälisistä virtauksista. Suomessa toinen 

maailmansota merkitsee erityisesti talvi- ja jatkosotaa, joihin liitetään positiivisia arvoja 

esimerkiksi itsenäisyydestä, kansallisen identiteetin vahvistumisesta, ylpeydestä ja 

yhtenäisyydestä. Toisaalta myös sodan traumaattisuus muodostaa merkittävän 

mielikuvan.86 Sodan muistikulttuurissa saamat merkitykset eroavat muista Euroopan 

maista, mikä selittyy pitkälti Suomen poikkeavilla sotakokemuksilla. Suomea ei 

miehitetty, maassa ei kärsitty mittavista siviilivahingoista ja valtiomuoto säilyi 

parlamentaarisena demokratiana. Näiden eroavaisuuksien korostaminen on ollut osa 

kansallista sotanarratiivia. 87 

 
84 Ibid., 33, 147–149. 
85 Ibid., 162–63. 
86 Kivimäki, Ville. 2012. Between Defeat and Victory: Finnish memory culture of the Second World 
War, Scandinavian Journal of History, 37(4), 482–404., 495–496.; Torsti 2012, 155. 
87 Kivimäki 2012, 483-484. 
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Ensimmäiset sodanjälkeiset vuosikymmenet merkitsivät Suomessa muistikulttuurin 

kahtalaisuutta. Institutionaalinen muistaminen oli sankaripainotteista, ja suuret 

kansalliset sotapäälliköt julkaisivat muistelmiaan ja määrittivät sotakäsityksiä 

esimerkiksi ”torjuntavoitosta”. Neuvostoliiton suututtamisen pelossa valtiollisen 

muistamisen tuli kuitenkin olla hillittyä, joskin isänmaallisille tulkinnoille säilyi aikansa 

ja paikkansa.88 Suuren sankarikertomuksen ohella kytivät satojen tuhansien 

rintamamiesten omat kokemukset, jotka eivät vastanneet suurmiesjohtoista narratiivia. 

Sota oli ollut totaalista ja merkinnyt koko yhteiskunnan osallisuutta, mutta sodan 

jälkeen tavallisten ihmisten kokemukset jäivät marginaaliin. Tilaa kriittisille ja 

ruohonjuuritason sotatulkinnoille alkoi raivautua Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 

(1954) myötä. Teos haastoi romantisoidun sankaritarinan ja toi esiin sodan 

raadollisuuden sekä sotilaiden kirjavat kokemukset ja asenteet. Romaanin saavuttama 

suursuosio osoitti tarpeen sotakäsityksen monipuolistumiselle.89 

 

Myös 1960- ja 1970-lukuja leimasi kaksinaisuus, jonka muodostivat sukupolvien 

toisistaan eroavista näkemyksistä kummunneet ristiriidat. Ajan henkeä kuvasi läntistä 

maailmaa ravisteleva nuorisoliikehdintä, jonka ohella Suomessa taistolaisuus ja 

suomettuminen antoivat neuvostomyönteisille narratiiveille tilaa. Vasemmistolaisessa 

diskurssissa korostettiin Suomen jatkosodan aikaista häpeällistä toimintaa, josta piti 

kantaa vastuu. Poliittisesti epämiellyttäviä aiheita, kuten Neuvostoliiton hyökkäystä tai 

Molotov–Ribbentrop-sopimusta, ei sen sijaan käsitelty. Neuvostomyönteinen tulkinta 

närkästytti osan sotaveteraaneista, jotka kokivat suurten ikäluokkien näkemykset 

nöyryyttävinä. Vasemmistolaisesta valtavirrasta poikkeavia sotatulkintoja ei kuitenkaan 

hiljennetty, vaan kansallismieliselle muistamiselle oli yhä tilaa – toisin kuin 

myöhemmin uuspatrioottisista intresseistä lähtöisin on väitetty. Sekä vanhat 

nationalistiset sotanarratiivit että nuorempien polvien tuottama vastadiskurssi 

vaikuttivat 1980-luvulle saakka.90 

 

1980- ja 1990-lukujen taitteessa moninaiset sotanarratiivit korvautuivat yhdellä 

dominoivalla isänmaallisella virtauksella. Uuspatrioottinen käänne sodan 

 
88 Kinnunen & Jokisipilä 2011, 439–446. 
89 Ibid., 441–444. 
90 Ibid., 448-449; Kivimäki 2012, 489–490. 
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muistikulttuurissa kietoutui olennaisesti yhteen merkittävien poliittisten tapahtumien 

kanssa. Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 merkitsi sitä, ettei Suomen enää 

tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota sotien muistelun ulkopoliittisiin seurauksiin. 

Samalla laman kurimus aiheutti tarpeen lujittaa kansan yhtenäisyyttä, jota alettiin 

ammentaa menneisyydestä.91 Yhteiskunnalliset muutokset sekä nostivat kiinnostuksen 

sotiin uudelle tasolle että vähensivät kriittisyyttä vallitsevaa sodan muistamisen tapaa 

kohtaan. Uuspatrioottisessa kontekstissa sotaa alettiin jälleen romantisoida ja tulkita 

”hyvien suomalaisten ominaisuuksien”, kuten rohkeuden, yhteisen hyvän ja 

uhrautumisen, ilmentymänä. Mennyttä muistettiin korostamalla kansan yhtenäisyyttä ja 

häivyttämällä eroja. 92 

 

Uuuspatrioottisuus ja muut käsittelemäni sotanarratiivit eivät ole olleet aikojensa ainoita 

muistamisen tapoja. Esimerkiksi isänmaallisen virtauksen ohella on vaikuttanut myös 

muunlaisia, vähemmän dominoivia narratiiveja. 1990-luvulla uuspatrioottisuuden 

lisäksi esimerkiksi Suomen eurointegraatio sekä syventynyt kansainvälistyminen 

vaikuttivat muistamisen tapoihin.93 Kiistatonta kuitenkin on, että vuosikymmen merkitsi 

kollektiivisessa muistissa käännöstä kohti voimakasta isänmaallisuutta. 

Uuspatrioottinen käänne on ollut erittäin vaikutusvaltainen, ja se näkyy sodalle 

annetuissa merkityksissä edelleen. Rinnalle on kuitenkin 2000-luvun myötä ilmestynyt 

muita virtauksia, jotka rikkovat isänmaallista näkökulmaa ja kyseenalaistavat Suomen 

roolia sodassa.94 Muistamisen näkökulmat ovat jälleen alkaneet laajentua ja esimerkiksi 

aiemmin historian marginaaleissa olleet aiheet ja toimijat ovat saaneet tilaa.95 

 

2.3 Saksa-suhde ja holokausti kulttuurisessa muistissa 
 

Suomen toisen maailmansodan aseman kollektiivinen käsittely on ollut vaihtelevaa ja 

tulkinnat Suomen ja Saksan yhteistyöstä ristiriitaisia. Erillisyyttä ”aseveljeen” pyrittiin 

korostamaan erityisesti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Tunnettu ja 

vaikutusvaltainen pesäeron rakentamisen teoria on ollut ajatus Suomesta ajopuuna, joka 

 
91 Kinnunen & Jokisipilä 2011, 450, 452–453; Kivimäki 2012, 494. 
92 Kinnunen & Jokisipilä 2011, 450–451, 461–462, 481. 
93 Sundholm, John. 2013. Finland at war on screen since 1989: Affirmative historiography and prosthetic 
memory. Teoksessa Mithander, Conny & Sundholm, John & Velicu, Adrian. European Cultural Memory 
Post-89. 209–239. Amsterdam: Rodopi., 223. 
94 Kivimäki 2012, 495–496. 
95 Kinnunen & Jokisipilä 2011, 475–476. 
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ei voinut suurvaltojen voimien pauhussa vaikuttaa omaan asemaansa ja ajautui siksi 

sotaan Saksan rinnalle.96 Teesi on ristiriidassa erillissotakäsityksen kanssa. 

Samanaikaisesti Suomi on nähty itsenäisenä toimijana ja erillisenä toisen 

maailmansodan dynamiikasta mutta myös sodan ja sen suurvalta-asetelman 

heittopussina. 

 

Käsitys Suomen roolista sodassa ja suhtautuminen yhteistyöhön saksalaisten kanssa on 

kuitenkin monipuolistunut merkittävästi vuosikymmenten saatossa. Erityisesti 

akatemiassa on kyseenalaistettu Suomen viattomuuden narratiiveja, luovuttu 

erillissotateesistä ja haastettu käsitystä torjuntavoitosta. Tieteen kenttä ei silti määritä 

yhteistyön saamia merkityksiä yksin. Muistikulttuurissa suhtautuminen Saksan 

läsnäoloon ja apuun jatkosodassa on perinteisesti ollut positiivista, ja kriittisen 

suhtautumisen lisääntymisestä huolimatta se on sitä osittain edelleen.97 Toisaalta Pilvi 

Torstin tutkimuksesta Suomalaiset ja historia (2012) selviää, että yksilötasolla tulkinnat 

ovat muuttuneet. Esimerkiksi käsitys Saksan ja Suomen yhteistyöstä liittolaisuutena on 

valtavirtaistunut.98 

 

Käsityksiin yhteistyöstä liittyvät olennaisesti holokaustin saamat muistikulttuuriset 

merkitykset. Vaikka natsi-Saksan hirmutekoihin ei olla suhtauduttu vähätellen, ne on 

käsitetty selvästi Suomen ulkopuolisina asioina.99 Suomen erillisyyden kokemuksen 

siemen kylvettiin jo ennen jatkosotaa, jolloin Saksan ”juutalaiskysymys” nähtiin Saksan 

sisäpoliittisena asiana. Heti sodan jälkeen Saksan toimien paljastuttua kaikessa 

laajuudessaan holokausti kehystettiin sodan lieveilmiöksi, joka tapahtui kaukana 

Suomesta. Suomalaisen kansakunnan omat tarpeet sodan käsittelyssä ja 

jälleenrakentaminen dominoivat narratiivia, eikä holokaustille jätetty juurikaan tilaa.100  

 

Ensimmäinen merkittävä muutos holokaustin muistikulttuurissa ajoittui 1970- ja 80-

lukujen vaihteeseen, vaikka holokausti oli ilmennyt julkisessa keskustelussa sitä 

 
96 Ibid., 455–456. 
97 Kinnunen & Jokisipilä 2011, 455–456, 471. 
98 Torsti 2012, 154. 
99 Kivimäki 2012, 492–493; Holmila, Antero. 2011. “Varieties of Silence: Collective Memory of the 
Holocaust in Finland.” Finland in World War II. Vol. 69. 519–560., 521. 
100 Holmila 2011, 527, 531. Sodanjälkeisen unohtamisen merkityksestä Euroopassa ks. Rosenfeld 2009, 
128. 
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aiemminkin.101 Vuonna 1979 Suomessa esitettiin amerikkalainen Polttouhrit-tv-sarja 

(Holocaust) ja julkaistiin Elina Sanan (ent. Suominen) teos Kuoleman laiva S/S 

Hohenhörn, joka kertoi Suomen Saksalle luovuttamista kahdeksasta 

juutalaispakolaisesta. Molemmat teokset kirvoittivat julkista keskustelua Suomen 

osallisuudesta holokaustiin, mikä ei kuitenkaan muuttanut vallinnutta narratiivia. 

Keskustelu kuitenkin herätti kiinnostuksen aiheeseen ja kirvoitti uusia tutkimuksia. 

Vaikka keskustelun vaikutukset jäivät ajassaan melko pieneksi, 1980-luvulla valettiin 

perusta tulevalle suomalaiselle holokaustin käsittelylle ja historiankirjoitukselle.102 

 

1990-luvun sodan muistamisen uuspatrioottinen käänne vaikutti siihen, ettei hankalille 

aiheille ollut tilaa historiankäsittelyssä, vaan holokaustin käsittelyn syventyminen ja 

monipuolistuminen kiihtyi 2000-luvulla. 103 Erityisesti Elina Sanan teos Luovutetut ja 

Oula Silvennoisen holokaustia käsittelevät tutkimukset lisäsivät keskustelua ja 

kiinnostusta Suomen osuudesta ja vastuusta.104 Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 

kahdeksan juutalaispakolaisen lisäksi Suomi luovutti Pohjois-Suomen saksalaisjoukoille 

useita satoja aktiivisina kommunisteina pidettyjä venäläisiä sotavankeja, joista ainakin 

47 oli juutalaisia. Heidän kohtalonsa on jäänyt epäselväksi, mutta muistitiedosta löytyy 

viitteitä joukkoteloituksista ja -hautauksista.105 

 

Uuden tutkimuksen herättämä keskustelu ja sen vaikutukset ovat muuttaneet 

suomalaisen holokaustin muistikulttuurin suuntaa. Vaikean historian tutkimusta ja sen 

merkitystä kansakunnan itseymmärrykselle on alettu arvostaa. Vaikutukset ovat 

merkinneet osaltaan siirtymää pois sodan patrioottisesta muistikulttuurista. Toisaalta 

kyseessä ei vaikuta olevan yhtenäinen muistikulttuurin muuttuminen vaan vaikea ja 

kipeä muutos. Esimerkiksi Elina Sanaa vastaan on esitetty kovaa kritiikkiä 

epätieteellisyydestä ja ”modernista suomettumisesta”,106 ja vankileirien lisäksi 

 
101 Holmila, Antero & Tilli, Jouni Aleksi. 2016. From Silence to Historical Consciousness : The 
Holocaust and WWII in Finnish History Politics. Scandinavian - Canadian Studies , vol. 23(1). 122–145., 
128; 
Holmila 2011, 537–538. 
102 Holmila & Tilli 2016, 130; Holmila 2011, 545. 
103 Holmila 2011, 549-552. 
104 Ibid., 554–556.; Sana, Elina. 2003. Luovutetut : Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: 
WSOY; esim. Silvennoinen, Oula. 2008. Salaiset aseveljet : Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 
1933-1944. Helsinki: Otava. 
105 Silvennoinen, Oula. 2011. “Limits of Intentionality: Soviet Prisoners-of-War and Civilian Internees in 
Finnish Custody.” Finland in World War II. Vol. 69. 355–394., 374. 
106 Holmila 2011, 556; Holmila & Tilli 135–137. 
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suomalaista fasismia tutkinutta Silvennoista kohtaan on kohdistettu vihapuhetta 

erityisesti sosiaalisessa mediassa.107  

 
Suomalainen holokaustin muistikulttuuri noudattelee ainakin jossain määrin samanlaista 

kehityskaarta kuin muualla Euroopassa.108 Toisaalta on huomioitava, ettei ole olemassa 

vain yhtä vallitsevaa eurooppalaista käsitystä menneestä, vaikka sellaista onkin yritetty 

luoda erityisesti Euroopan unionissa. Holokaustista on muodostunut vertailukohta 

siihen, mitä Euroopan tulee kaikin keinoin välttää olemasta, ja toisaalta sen 

muistamisesta on pyritty muodostamaan eurooppalaisen identiteetin kulmakivi.109 

Suomessakin muistikulttuurin kehitys tulee huomioida osana EU-jäsenyyttä. Euroopan 

laajuista yhteistä muistamista on kritisoitu sen keinotekoisuuden vuoksi, ja sitä on 

kuvattu esimerkiksi itäisen mantereen osien ”pääsylippuna Eurooppaan”.110 

Yhteisyyden ohella vaikuttavatkin yhä edelleen kansalliset kontekstit ja niiden 

erityispiirteet, jotka ilmenevät sekä holokaustin käsittelyssä että 

käsittelemättömyydessä.111 Siksi holokaustin muistamista käsitellessä on tärkeää 

huomioida eurooppalaisten kokemusten ja muistamisen tapojen moninaisuus.112 

 

3 Elokuva ja historia 
 
3.1 Elokuva muistikulttuurissa 
 
Elokuva on sekä taiteenmuoto että osa viihteellistä massakulttuuria.113 Elokuvat ovat 

moniulotteisia audiovisuaalisia teoksia ja sidoksissa moneen tahoon niin taiteellisesti, 

taloudellisesti kuin yhteiskunnallisesti. Taiteellista vastuuta elokuvista kantavat 

 
107 Ks. esim. Silvennoinen, Oula. (2019). Kun historioitsija kohtaa vihaa. Politiikasta. Julkaistu 10.1. 
https://politiikasta.fi/kun-historioitsija-kohtaa-vihaa/. Viitattu 21.3. 
108 Banke, Cecilie. 2010. Remembering Europe’s heart of Darkness. Legacies of the Holocaust in Post-
war European Societies. Teoksessa Pakier, Małgorzata & Stråth, Bo. (toim.), A European Memory? 
Contested Histories and Politics of Remembrance. New York: Berghahn Books. 163–174., 166. 
109 Banke 2010, 169. 
110 Judt, Tony. 2010. Postwar : a History of Europe Since 1945. London: Vintage; Holmila 2011, 553; 
Jarausch, Konrad H. Nightmare or daydreams? A Postscript on the Europeanisation of Memories. 
Teoksessa Pakier, Małgorzata & Stråth, Bo. (toim.), A European Memory? Contested Histories and 
Politics of Remembrance. New York: Berghahn Books. 309–320, 310, 312–314, 317. 
111 Banke 2010, 168–169; Pakier, Małgorzata. 2010. Europeanisation of the holocaust memory? German 
and Polish Reception of the Film Europa, Europa. Teoksessa Pakier, Małgorzata & Stråth, Bo. (toim.), A 
European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. New York: Berghahn Books. 
191–203., 202–203. 
112 Pakier 2010, 203. 
113 Kortti 2016b, 135, 190. 
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ohjaajien lisäksi esimerkiksi käsikirjoittajat, leikkaajat ja puvustajat. Elokuvan 

viihteellinen luonne ja taloudellisen onnistumisen paine vaikuttavat aiheen valintaan, 

kerronnan rakenteeseen ja hahmojen luomiseen.114  

 

Elokuvalla on olennainen merkitys kulttuurisen muistin muodostumisessa. Muidenkin 

median muotojen tapaan se mahdollistaa menneen kuvaston esittämisen ja 

kierrättämisen ja luo näin tilan muistoille nousta esiin ja tulla saavutettaviksi laajojen 

yhteisöjen jäsenille. Elokuva muokkaa tapaamme ymmärtää omaa elämäämme ja 

ympäröivää maailmaa, johon muistomme sijoittuvat.115 Se ei ole vain yhteiskunnan 

poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden peili, vaan aktiivinen osa 

sosiaalisen todellisuuden luomista.116 Elokuva on erityisen merkittävä kulttuurisen 

muistin välittäjä ja tuottaja sen visuaalisuuden vuoksi.117 Teosten menneisyydestä 

luomat kuvastot muodostavat rihmaston, jossa sekä muistikulttuuri että aiemmat 

valokuvien ja elokuvien tuottamat visuaaliset esitykset ovat vuorovaikutuksessa. 

Vuosikymmenten ajan eri medioissa kiertäneet representaatiot luovat voimakkaan 

kulttuurisen muiston.118 

 

Elokuvan kulttuurisen muistin merkitys perustuu myös elokuvan immersiivisyyteen, eli 

kykyyn luoda katsojille autenttisen tuntuisia kokemuksia ja tuottaa henkilökohtaisten 

muistijälkien kaltaisia välillisiä muistoja tapahtumista, joita katsojat eivät ole 

todellisuudessa itse kokeneet. Siksi elokuvan ja muiden medioiden avulla yhteisöt 

voivat muistaa asioita, joita vain aiemmat sukupolvet ovat kokeneet.119 

Muistikulttuureissa yhteisöjen muistaminen onkin usein välillistä,120 mitä elokuvan 

ajallisuuden ja paikallisuuden ylittävät ominaisuudet tukevat. Elokuvaa on mahdollista 

katsoa samanaikaisesti useissa paikoissa ja useina eri aikoina, vuosikymmeniäkin 

 
114 Salmi 1993, 120; Barber 2015, 17. 
115 Erll 2011, 104, 113–116; Erll & Rigney 2009, 1. 
116 Seppänen, Janne. 2005. Visuaalinen kulttuuri : teoriaa ja metodeja kuvien tulkitsijalle. Tampere: 
Vastapaino., 15; Barber 2015, 56–57.; Salmi 1993, 154, 156. 
117 Erll 2011, 134. Elokuvat eivät ole kuitenkaan ainoita visuaalisia muistin muodostumisen ja 
välittämisen areenoita. 1900-luvun puolivälin jälkeen televisio on kuitenkin haastanut elokuvan asemaa, 
ja 2000-luvulla erilaiset Internetalustat, kuten Youtube, Facebook tai Instagram, ovat muodostaneet uusia 
relevantteja areenoita. Ks Erll 2011, 131. 
118 Erll 2011, 41, 136, 141. 
119 Kansteiner, Wulf. 2018. History, memory, and film: A love/hate triangle. Memory Studies 11 (2):131–
136, 132; Landsberg, Alice. 2003. Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of 
mass culture. Teoksessa Paul Grainge (toim.) In Memory and popular film. 144–161 Manchester; New 
York: Manchester University Press., 148–149. 
120 Rigney 2005, 14–15; Kortti 2016a, 138. 
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julkaisun jälkeen.121 Siksi yksittäisten elokuvien muistikulttuurilliset merkitykset 

saattavat vaihdella ajasta riippuen.122 

 

Muistin välillisyys mahdollistaa jaetun ylisukupolvisen muistamisen ja 

historiakäsityksen. Tuloksena syntyvä ”meidän historiamme” vankentaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta entisestään, eli yhteisöstä muodostuu sekä kulttuurisen 

muistamisen perusta että tuote.123 Kansallisuus jaetun muistamisen pääasiallisena 

areenana on vaikuttanut myös elokuviin, ja elokuvien yleisö on ymmärretty 

kansakuntana jo elokuvahistorian varhaisessa vaiheessa. Siksi elokuvakerronnassa ovat 

korostuneet kansallisen kulttuurin, perinteen ja historian teemat.124 Toisaalta nopea 

median ja teknologian kehitys, erityisesti massamedian ja Internetin merkityksen kasvu, 

on johtanut muistin kansainvälistymiseen. Menneen representaatiot ovat entistä 

jaetumpia ympäri maailman.125  

 
 
3.2 Elokuva ja historiantutkimus 
 
Vaikka elokuvat ovat muodostuneet merkittäviksi kulttuurituotteiksi, on elokuvaa ja 

muita audiovisuaalisia lähteitä käytetty historiantutkimuksessa suhteellisen vähän.126 

Näin on siitäkin huolimatta, että poliittiselle historialle tyypilliset tutkimuskohteet 

sijoittuvat verrattain myöhäiseen historiaan, karkeasti jaoteltuna Ranskan 

vallankumouksen jälkeiseen aikaan. Elokuvien tutkimuksellista epäsuosiota ei siis selitä 

elokuva-aineiston suhteellisen nuori ikä. Sen sijaan merkittävä vaikutus on sillä, että 

elokuva on kirjoitettua tekstiä monimutkaisempi lähde, ja sen käytöstä on ollut varsin 

vähän metodologisia ohjenuoria.127 Historiantutkimukselle olennaisesta näkökulmasta 

menetelmiä on teoretisoitu vasta 1900-luvun puolivälistä lähtien, ja silloinkin niiden 

käsittely on ollut sivuavaa. Vuosisadan loppupuolella, historiantutkimuksen kentän 

monimuotoistumisen aikaan myös elokuvien teoretisointi on alkanut syventyä. Sen 

seurauksena elokuvien käyttö lähteenä on alkanut lisääntyä.128 

 
121 Rigney 2005, 20. 
122 ks. Salmi 1993, 124. 
123 Rigney 2005, 25. 
124 Kortti 2016b, 197. 
125 Erll 2011, 4, 29; Salmi-Niklander et al, 2021, 11; Rigney, 14–15. 
126 Kortti, Jukka. (2016b) Mediahistoria : viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura., 130–134; Kantsteiner 2018, 132. 
127 Salmi 1993, 119–20. 
128 Ibid., 14. 
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Historia-aloilla keskustelu elokuvan käytöstä on kiertänyt liikkuvan kuvan 

luotettavuuden ja historiallisen tarkkuuden ympärillä. Elokuva ei kuitenkaan ole sen 

vähempää luotettava lähde kuin muut historiantutkimuksessa käytettävät aineistot. 

Muiden lähteiden tapaan elokuvat vaativat historiantutkijalta lähdekriittisyyttä, sillä ne 

eivät muodosta kurkistusikkunaa menneisyyteen sellaisenaan.129 Niistä on silti 

mahdollista tehdä tulkintoja, sillä lähteet ilmaisevat tiettyjä yhteiskunnan rakenteita.130 

Elokuva on siis varsin validi ja hedelmällinen tutkimuslähde. Oikein käytettynä sillä on 

paljon sanottavaa. Olennaista on, että tutkija tietää mitä tekee ja osaa kysyä lähteeltä 

sopivia kysymyksiä. Asetelma koskee myös muita historiantutkimuksessa käytettäviä 

fiktiivisiä aineistoja. Tutkijan tulee itse huomioida kulttuurituotteen lajityypillinen ja 

yhteiskunnallinen konteksti sekä päättää, kuinka suuri merkitys fiktiivisyydellä on 

omassa tutkimuksessa. Kaikkiaan fiktio vaikuttaa esimerkiksi historiantulkintoihin, 

kokemuksiin ja tapoihin ymmärtää itsemme osana mennyttä, jonka vuoksi sen 

tutkiminen on tärkeää.131 

 

Salmen mukaan fiktioelokuvat sopivat erityisesti käsitysten, asenteiden ja 

mentaliteettien tutkimiseen, sillä ne ilmentävät julkaisuajalleen tyypillisiä 

kiinnostuksenkohteita, arvoja ja ideologioita.132 Näitä ilmiöitä tarkastellakseen tutkijan 

on otettava huomioon elokuvan visuaalisuuden tuoma kompleksisuus, elokuvan suhde 

aikansa yhteiskuntaan ja elokuvateollisuuteen sekä elokuvan saama vastaanotto. Se, 

millaisia elokuvia tehdään ja katsotaan, kertoo paljon elokuvien julkaisukontekstista.133 

Historiaa käsittelevistä elokuvista voi vastaanoton perusteella tehdä suuntaa antavia 

päätelmiä siitä, millainen on yleisössä vallitseva historiakulttuuri ja yleinen 

historiallinen tietämys.134 Analyysissa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, millaiselle 

ryhmälle elokuva on suunnattu. Kokonaisen valtion väestöstä tuskin voidaan tehdä 

yhden elokuvan perusteella päätelmiä, sillä esimerkiksi ikä, sukupuoli ja koulutustausta 

vaikuttavat historiakäsityksiin.135 

 
129 Ibid., 14–18. 
130 Salmi 1993, 152. 
131 Oinonen & Mähkä 2012, 272–276. 
132 Salmi 1993, 126, 128–129.; Ellis, John. 2014. TV and Cinema: What forms of history do we need? 
Teoksessa Walker, Johnny & Laura Mee (toim.). Cinema, Television and History : New Approaches.12–
24. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.,16 ; Barber 2015, 1, 6. 
133 Barber 2015, 1, 63. 
134 Ibid., 17. 
135 Torsti 2012. Teoksessa käsitellään suomalaisten historiakäsityksiä muun muassa näistä näkökulmista. 
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3.3 Tutkielman aineistoelokuvat 
 
Tutkielmani aineiston kolme elokuvaa ovat historiallisia elokuvia. Ne käsittelevät 

mennyttä aikaa ja siten tekevät menneen näkyväksi yleisölleen.136 Lajityyppinä 

historiallinen elokuva ei ole vaatimuksiltaan tiukka. Siihen lukeutuakseen elokuvien 

tulee sijoittua menneisyyteen ja osoittaa historiallinen kontekstinsa. Niiltä ei vaadita 

tiettyä kuvastoa tai rakennetta, kuten esimerkiksi lännenelokuvilta. Usein historiallisissa 

elokuvissa on kuitenkin samanlaisia teemoja, kuten kansallisesta identiteetistä, 

sankaruudesta ja yhteenkuuluvuuden myyteistä ammentamista. Löyhän määritelmänsä 

lisäksi historiallinen elokuva saattaa samaan aikaan lukeutua muihin 

elokuvakategorioihin.137 

 

Aineistooni kuuluvat elokuvat on lajiteltu myös sotaelokuviksi.138 Suomessa 

sotaelokuvat ovat perinteisesti keskittyneet kansakunnan ja sen yhtenäisyyden 

kuvaamiseen. Elokuvat ovat pysytelleet historian faktoissa ja käyttäneet esimerkiksi 

sota-ajan kuvamateriaalia osana teosta. Fiktiivisiä sotaelokuvia onkin usein luettu 

todellisuutena.139 Perinne kumpuaa erityisesti Edvin Laineen Tuntemattomasta 

sotilaasta, joka on ollut niin merkittävä teos, että se on asettanut raamit sen jälkeen 

julkaistuille sotaelokuville.140 Vaikka sotaelokuvakulttuuri on selvästi monipuolistunut 

vuosikymmenten saatossa, etenkin 1990-luvulta lähtien, Tuntematon sotilas on pitänyt 

pintansa suomalaisessa muistikulttuurissa hegemonisena tarinana, mikä vaikuttaa yhä 

nykyelokuviin.141 Monipuolistumisesta huolimatta myös kansakunta on säilynyt 

dominoivana sodan esityskontekstina. Elokuvia tulkitaan kansallisina dokumentteina, 

minkä vuoksi ne muuttuvat kansallisiksi narratiiveiksi.142 

 

 
136 Barber 2015, 17; Salmi 1993, 213. 
137 Salmi 1993, 213–218. 
138 Elonet. Pojat. https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_112915. Viitattu 7.4.2022.;  
Elonet. Angelan sota. https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_100192. Viitattu 7.4.2022.;  
Elonet. Kätilö. https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1547458. Viitattu 7.4.2022. 
139 Liukkonen, Onnimanni. 2003. Yksilö sodassa. Rukajärven tie suomalaisen ja kansainvälisen 
sotaelokuvan perinteessä. Teoksessa Ahonen, Kimmo & Rosenqvist, Janne & Rosenqvist, Juha & 
Valonen, Päivi (toim.). Taju kankaalle Uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. 60-71. Turku: Kirja-
Aurora., 67–68; Sundholm 2013, 215. 
140 Liukkonen, 2003, 61; Sundholm 2013, 212–213. 
141 Sundholm 2013, 231. 
142 Liukkonen 2003, 67; Sundholm 2013, 237–238. 
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3.3.1 Pojat (1962) 
 

Pojat on ennen kaikkea tarina ystävyydestä sodan kontekstissa. Elokuvassa seurataan 

oululaisen poikajoukon kasvua sota-aikana. Tarinan alussa Ouluun saapuu joukoittain 

saksalaisia sotilaita, joista pojat ovat kiinnostuneita ja joiden seuraan he hakeutuvat. 

Saksalaiset merkitsevät pojille jännitystä ja mahdollisuuksia tienata rahaa. Pojat 

lymyävät puskissa vakoilemassa saksalaisten naissuhteita, trokaavat olutta saksalaisille 

ja käyvät salaista vaihtokauppaa. Elokuvassa kuvataan laajemminkin suomalaisten 

siviilien suhteita saksalaisiin mutta poikien näkökulmasta. Päähenkilö Jaken äiti 

työskentelee saksalaisille joukoille ja aloittaa suhteen saksalaisen miehen kanssa. Suhde 

esitetään negatiivisessa valossa. Jaken äiti päättää lähteä miehen mukana Saksaan 

kertomatta lähtönsä ajankohtaa pojalleen. Jake saa kuitenkin tietää, ja 

loppukohtauksessa Jake juoksee liikkuvan junan perässä ja huutaa lohduttomana äitinsä 

perään. 

 

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Mikko Niskanen, ja Pojat on hänen 

esikoisohjauksensa. Elokuvan käsikirjoitus perustuu Paavo Rintalan samannimiseen 

romaaniin. Rintala kuuluu itse elokuvan poikien kanssa samaan ikäluokkaan ja on 

asunut Oulun Raksilassa, johon elokuva sijoittuu. Rintalan tausta lisää 

elokuvakäsikirjoituksen tulkitsemista kokemukseen perustuvana teoksena. Tuottajana 

Pojissa on toiminut Toivo Särkkä, joka on aikansa tunnetuimpia tuottajia ja 

elokuvavaikuttajia. Särkkä on tuottanut muun muassa Laineen Tuntemattoman sotilaan.   

 

Poikien julkaisu sijoittuu sodan muistikulttuurin narratiivien taitekohtaan. Se on 

julkaistu ennen sukupolvenvaihdosta ja vasemmistolaistumista mutta sankarijohtoisen 

muistikulttuurin kyseenalaistamisen jälkeen. Pojissa ei ajan elokuville tyypillisesti 

keskitytä sodan syttymisen aikaan lainkaan, eikä siinä käsitellä Suomen mahdollista 

syyllisyyttä.143 Elokuva ei myöskään käsittele Lapin sotaa, vaan tarinan loppu ajoittuu 

rauhan tuloon, jolla mitä ilmeisemmin viitataan jatkosodan päättäneeseen syksyn 1944 

Moskovan välirauhaan. Poikien julkaisu sijoittuu myös kiinnostavaan elokuva-alan 

murroksen kontekstiin. Elokuva jäi yhdeksi viimeisistä Suomen Filmiteollisuuden 

tuotannoista ennen yhtiön konkurssia. 1960-luku merkitsi Suomessa television suosion 

 
143 Sundholm 2013, 216. 
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aiheuttamaa elokuvan kriisiä ja studioelokuvan isojen tuotantoyhtiöiden valtakauden 

päättymistä. Samanaikaisesti elokuvakritiikkien merkitys alkoi kasvaa, ja arvostelut 

asettivat rajoja hyvän ja huonon, mielekkään ja epätoivotun välille.144  

 

Elokuvan saamat arvostelut olivat kiitteleviä ja erityisesti ohjaaja Niskasen työtä ja 

Vesa-Matti Loirin roolisuoritusta Jakena kehuttiin. Myös elokuvan julkaisun jälkeen 

Pojat on nähty taidokkaana ja ammattimaisena tuotantona. Toisaalta elokuvaa on 

tulkittu läheisesti suhteessa Rintalan romaaniin.145 Esimerkiksi elokuvan loppuratkaisu 

on kirjasta poikkeava: kirjassa päähenkilö Jake tekee itsemurhan, kun taas elokuvan 

junan perässä juossut Jake jää raiteille makaamaan, ja hänen kohtalonsa jää epäselväksi. 

 

Pojista on muodostunut Suomen elokuvahistorian klassikko. Se on kerännyt suuret 

katsojaluvut niin elokuvateattereissa kuin myöhemmissä televisioesityksissä. 

Esimerkiksi vuonna 1973 elokuva keräsi tv:n äärelle lähes kaksi miljoonaa katsojaa.146 

Pojista on muodostunut myös muistin esineellistäjä, koska se on alkanut symboloida 

itseään laajempaa ilmiötä,147 suomalaisten naisten ja saksalaissotilaiden välisten 

seurustelusuhteita ja niihin liitettyjä arvoja. Tutkijat Marianne Junila ja Markku 

Jokisipiä sekä kirjailija Tommi Kinnunen arvelevat, että Pojilla on ollut erityinen 

merkitys suhteiden negatiivisen kulttuurisen merkityksen jatkumisessa.148 Elokuvassa 

muodostettu käsitys suhteista on siis ollut erityisen vaikutusvaltainen.  

 

3.3.2 Angelan sota (1984) 
 
Angelan sota kertoo Suomen ruotsinkieliseen yläluokkaan kuuluvan Angelan 

sodanaikaisesta elämästä. Juoni keskittyy seuraamaan erityisesti Angelan suhdetta 

saksalaiseen mieheen, mutta tapahtumiin nivoutuu kaksi muutakin miessuhdetta. 

Elokuvan alussa Angela toimii lottana Pohjois-Suomessa, jossa hän tapaa 

haavoittuneen, muistinmenetystä ja huonoa omatuntoa potevan saksalaisen Thomaksen. 

 
144 Pantti, Mervi. 1999. Tehtävänä todellisuuden tutkiminen. Teoksessa Kivimäki, Ari & Pantti, Mervi & 
Salmi, Hannu & Sedergren, Jari (toim.).Kriisi, kritiikki, konsensus : elokuva ja suomalainen yhteiskunta. 
120–134. Turku: Turun yliopisto., 121. 
145 Elonet. Pojat. Kohta Lehdistöarviot. Viitattu 26.4.2022. 
146 Elonet. Pojat. Kohta Esitystiedot. Viitattu 24.3.2022. 
147 Erll 2011, 121–123. 
148 Leppänen, Päivi. 2020. Saksalaissotilaiden matkaan lähteneet naiset leimattiin huoriksi – Tommi 
Kinnunen purkaa mollattujen morsianten häpeää syksyn kirjatapauksessa. Yle. Julkaistu 4.10. 
https://yle.fi/uutiset/3-11551004. Viitattu 31.3.2022. 

https://yle.fi/uutiset/3-11551004
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Angela lähtee pohjoisesta perheensä suurtilalle maaseudulle, jonne Thomas saapuu 

myös. Angelan lähipiiri suhtautuu saksalaismieheen varauksellisesti. Tapahtumat 

sijoittuvat lisäksi pommitusten kurittamaan Helsinkiin, jossa Angelan uusi 

seurustelusuhde herättää pelkoa hänen juutalaistaustaisessa naapurissaan. Angela ja 

Thomas haluavat mennä naimisiin, mutta yritys kariutuu Saksan tiukkojen 

avioliittolakien vuoksi. Angela alkaa odottaa lasta, mutta raskaus päättyy 

keskenmenoon. Suhde puolestaan katkeaa Thomaksen katoamiseen rintamalla. Suhteen 

traagisesta lopusta huolimatta elokuva päättyy Angelan perheen rauhan tuloa juhliviin 

kesteihin.  

 

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Eija-Elina Bergholm, mutta käsikirjoitus 

perustuu Jörn Donnerin yhdeksänosaisen kirjasarjan romaaniin Angelas krig. Donner 

toimii myös elokuvan tuottajana, joskin elokuva on tehty yhteistyössä saksalaisen 

tuotantoyhtiön kanssa. Elokuvassa Thomasta esittää saksalainen näyttelijä, mikä 

poikkeaa sekä Pojista että Kätilöstä, joissa saksalaisten rooleissa on tunnettuja 

suomalaisia näyttelijöitä. Kaikkiaan yhteistuotanto on todennäköisesti vaikuttanut 

siihen, miten elokuvassa käsitellään mennyttä ja millaisille seikoille annetaan 

painoarvoa. Angelan sota on kolmikielinen, ja siinä puhutaan saksaa, suomea ja ruotsia. 

Olen aineiston sisällönanalyysia tehdessäni koodannut elokuvan sen suomenkielisten 

tekstitysten pohjalta, mutta peilannut käännöksiä puhuttuun tekstiin mahdollisia 

nyanssieroja huomioidakseni. 

 

Angelan sota sijoittuu julkaisuaikansa yhteiskunnallisen ja muistikulttuurillisen 

kontekstin puolesta kiinnostavaan välivaiheeseen, jossa sotien tulkintojen merkitykset 

eivät ole olleet kovin latautuneita. Vahvojen vasemmistolaisvirtausten vaikutus ja 

neuvostomyönteisyyden aika oli jo hiipunut, mutta kylmän sodan päättymisen tuoma 

uuspatrioottinen käänne ja eurointegraatio eivät olleet vielä alkaneet. Ajan taitekohta 

kosketti myös elokuvakenttää. Angelan sota on julkaistu ennen uuspatrioottisten 

elokuvien suosion kasvua149 ja toisaalta ennen elokuvakentän monipuolistumista, johon 

sisältyi Saksan ja Suomen yhteistyötä käsittelevien pienempituotantoisten dokumenttien 

julkaisua.150 Angelan sodassa kuitenkin käsitellään holokaustin tematiikkaa ja sivutaan 

Suomen liittolaisuutta Saksaan, joten elokuvaa voidaan tulkita yhteistyötä kriittisesti 

 
149 Esimerkiksi Pekka Parikan Talvisota julkaistiin vuonna 1989. 
150 Sundholm 2013, 221–222. 
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tarkastelevien ja holokaustia käsittelevien elokuvien edeltäjänä. 1980-luvun 

muistikulttuurisen välivaiheen luoman tilan lisäksi suomenruotsalainen konteksti on 

saattanut vaikuttaa elokuvan tulkintaan. 

 

Angelan sota oli katsojaluvuissa mitattuna erittäin epäonnistunut. Se keräsi noin 18 000 

elokuvateatterikatsojaa, joskin myöhemmät televisioesitykset ovat olleet suositumpia. 

Epäsuosion perusteella voidaan esittää varovainen arvio siitä, etteivät elokuvan 

positiivisessa valossa esitetyt seurustelusuhteet ja toisaalta kriittinen suhtautuminen 

Suomen sodanaikaiseen asemaan resonoineet yleisössä. Myös myöhemmin elokuvan 

tunnettavuus on ollut vähäistä, eikä esimerkiksi Kätilön merkityksistä artikkelin 

kirjoittaneet Hiltunen ja Sääskilahti maininneet Angelan sotaa osana saksalaissotilaiden 

ja suomalaisnaisten suhteita käsitteleviä elokuvia.151 

 

Elokuva-arvioissa Angelan sodan sisältöä kritisoitiin erityisesti suomenkielisissä 

lehdissä, vaikka elokuvan taiteellisia ominaisuuksia kiiteltiinkin.152 Helsingin Sanomien 

arvostelussa elokuvaa kuvaillaan eurooppalaiseksi mutta suomalaiselle vaikeaksi.153 

Elokuvan ohjaaja Bergholm on spekuloinut, että Angelan sodan saamaan nuivaan 

vastaanottoon on vaikuttanut Angelan hahmon ristiriitaisuus ja yläluokkaisuus, joka ei 

ole tarjonnut katsojille samastumispintaa.154 Huonon vastaanoton huomioon ottaen on 

kiinnostavaa, että Yle tuotti 1990-luvun lopulla Jörn Donnerin kirjasarjaan perustuneen 

tv-sarjan Angela ja ajan tuulet, jossa käsiteltiin myös elokuvassa esitettyjä tapahtumia. 

Sarjan työryhmä on tosin täysin eri kuin Bergholmin elokuvassa. 

 

3.3.3 Kätilö (2015) 
 
Kätilö kertoo Kolttakönkäältä lähtöisin olevan kätilö Helenan ja Saksan armeijassa 

palvelevan saksalais-suomalaisen Johanneksen rakkaustarinan. Helena on kylässään 

kummeksuttu henkilö, joka ihastuu Johannekseen ja päättää lähteä hänen perässään 

töihin saksalaisten sotavankileirille Titovkaan. Johannes ja Helena rakastuvat, mutta 

Johanneksen traumat Babi Yarin joukkomurhaan osallistumisesta haittaavat suhdetta. 

 
151 Hiltunen & Sääskilahti 2017, 3. 
152 Elonet. Angelan sota. Kohta Lehdistöarviot. Viitattu 7.4.2022. 
153 Ylänen, Helena. (1984). Rikkaan naisen sota. Helsingin Sanomat, 8.9., 16. 
154 Elonet. Eija-Elina Bergholm. 
<https://elonet.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=author2_id_str_mv:%22kavi.elonet_henkilo_1001
93%22>. Viitattu 24.3.2022. 

https://elonet.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=author2_id_str_mv:%22kavi.elonet_henkilo_100193%22
https://elonet.finna.fi/Search/Results?filter%5B%5D=author2_id_str_mv:%22kavi.elonet_henkilo_100193%22
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Elokuvassa merkittävässä sivuroolissa on leirin pelottava natsijohtaja Gödel, joka 

käyttää valtaansa esimerkiksi vankien kaltoinkohteluun ja Helenan ahdisteluun. 

Jatkosodan päätyttyä vankileiri ajautuu kaaokseen ja Helena ja Johannes joutuvat 

erilleen toisistaan. Elokuvan lopussa he kuitenkin saavat toisensa ja pakenevat palavasta 

Lapista. 

 

Kätilön on ohjannut Antti J. Jokinen. Käsikirjoituksen Jokinen on tehnyt yhdessä 

alkuperäisromaanin kirjoittajan Katja Ketun kanssa, ja elokuvan on tuottanut Markus 

Selin. Työryhmä on ollut tietoinen tekevänsä teosta vaietusta ja vaikeasta aiheesta. 

Ohjaaja Jokinen on kertonut paneutuneensa elokuvan tematiikkaan syvällisesti ja 

esimerkiksi vieraillut lukuisilla keskitysleireillä. Lisäksi häntä kiehtoi aihe vähän 

käsitellystä historiasta, ”joka yhdisti Suomen koko Euroopan politiikkaan”. Sen sijaan 

natsiteema itsessään ei ole kiinnostanut häntä erityisesti.155 Helenan roolia esittänyt 

Krista Kosonen on kertonut etsineensä muistitietoa Lapin sodasta, mikä osoittautui 

hankalaksi sotaa ympäröivän vaikenemisen vuoksi.156  

 

Elokuvan vaikean historian tematiikka on kiinnostanut myös katsojia. Kätilö keräsi 

elokuvateattereissa yli 220 000 katsojaa, eli se on menestynyt hyvin 2000-luvun 

suomalaiselokuvien mittapuulla.157 Elokuva-arvosteluissa on sekä kiitelty että kritisoitu 

Kätilöä sen mahtipontisuudesta. Kriitikot ovat huomioineet elokuvan kytkeytymisen 

kansainväliseen elokuvakulttuuriin ja erityisesti Hollywoodiin. Kuten Poikia, myös 

Kätilöä on verrattu alkuperäisromaaniin, ja äänenpainot ovat olleet filmatisointia 

kohtaan kriittisiä.158  

 

Kätilö sijoittuu selvästi 1990-luvun uuspatrioottisuuden jälkeiseen aikaan ja on osa 

uuden näkökulman tuomista sotaan. 2000-luvun sodan muistikulttuurissa ei enää 

korostu piskuisen Suomen urhoollinen taistelu massiivista Neuvostoliittoa vastaan, vaan 

käsittelyssä ovat Suomen suhde muuhun maailmaan ja muiden kuin sotilaiden tarinat.159 

Toisaalta Kätilö edustaa myös edelläkävijää. John Sundholmin mukaan 2000-luvun 

 
155 Solar Films. Kätilö. Kohta Ohjaaja Antti J. Jokisen kommentit. <https://solarfilms.com/portfolio-
posts/katilo/>.  Viitattu 24.3.2022. 
156 Elonet. Kätilö. Kohta Taustaa. Viitattu 24.3.2022. Perustuu Elonetin lainaukseen Ilkka-lehden 
tekemästä Jokisen ja Kososen haastattelusta (26.8.2015). 
157 Solar Films. Katsojaluvut. <https://solarfilms.com/katsojaluvut/>. Viitattu 17.2.2021. 
158 Elonet. Kätilö. Kohta Lehdistöarviot. Viitattu 7.4.2022. 
159 Sundholm 2013, 223, 231. 

https://solarfilms.com/portfolio-posts/katilo/
https://solarfilms.com/portfolio-posts/katilo/
https://solarfilms.com/katsojaluvut/
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alussa sekä rahoitustahojen että yleisön innostus kansallismielisiä elokuvia kohtaan on 

hiipunut, mutta elokuvat eivät ole juurikaan tarjonneet vaihtoehtoja perinteisille 

sotakuvauksille.160 Kätilö poikkeaa perinteestä ja on siten tuonut elokuvakentälle uutta 

näkökulmaa sotaan. 

 

Kätilössä on nähtävissä myös kansainvälistymisen ja eurointegraation tuomat 

vaikutukset. Elokuvassa käsitellään eurooppalaisen muistikulttuurin mukaisesti 

holokaustia, ja sillä on tavoiteltu menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sundholmin 

mukaan Suomessa ei ole ollut katkosta tai syvää sodan ja sen narratiivien 

uudelleenarviointia. Siksi sotaelokuvat ovat vain pinnallisesti mukautuneet uuteen 

kansainväliseen markkinatilanteeseen ja harvoin menestyneet siinä.161 Kätilö muodostaa 

tähänkin poikkeuksen. Se on ollut kansainvälisesti palkittu elokuva ja kiertänyt useilla 

elokuvafestivaaleilla ympäri maailman.162 Elokuvaa voidaankin pitää osana 

suomalaisten sotanarratiivien ja kulttuurisen muistin muutosta. 

 

4 Seurustelusuhteet 
 
Käsittelen tässä luvussa sitä, millaisina suomalais-saksalaiset seurustelusuhteet esitetään 

aineistoni elokuvissa. Analyysi perustuu elokuvien koodauksessa esiin nousseille 

alakategorioille. Erityisesti merkitystä saavat seurustelusuhteiden osapuolten 

kokemukset, kuten tunteiden ja läheisyyden kuvaaminen, ja toisaalta pariskunnan 

lähipiirin suhtautuminen seurustelusuhteisiin. Suhteiden analyysi muodostaa pohjan 

tuleville luvuille, joissa käsittelen seurustelusuhteiden merkitystä ja niiden käytön 

tavoitteita laajemmin. 

 

Oma positioni vaikuttaa suhteiden elokuvissa saamien merkitysten tulkintaan. Esitän 

elokuvien käyttävän suhteista arvottavia termejä, kuten ”moralisoiva”, ”tuomitseva”, 

”hyväksytty” tai ”positiivinen”. Tiedostan, että tutkijan ei tulisi arvottaa mennyttä. 

Suhteiden esityksiin kuitenkin kietoutuu olennaisesti naisten sosiaalinen rooli ja tasa-

arvo, jota tulisi pitää universaalisti tavoiteltavana asiana. Pidän hyväksyntää 

suhtautumista edistyksellisempänä ja siksi ”parempana” kuin tuomitsevaa 

 
160 ibid. 235–236. 
161 Ibid., 231. 
162 Elonet. Kätilö. Kohta Esitystiedot. Viitattu 24.3.2022.  
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suhtautumista. Toisaalta tunnistan elokuvien ajalliset kontekstit, jotka vaikuttavat 

suhteista luotuihin kuvastoihin. Poikien julkaisuajankohtana naisten yhteiskunnallinen 

rooli ja vapaus on ollut huomattavasti kapeampi kuin Kätilön julkaisun aikaan. 

Elokuvantekijöillä on ollut hyvin erilaiset lähtökohdat kuvausten luomiseen. 

 

4.1 Muuttuvat representaatiot 
 
Suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden välinen seurustelusuhde ilmenee 

aineistossa pysyvänä muistikulttuurin symbolina. Se, miten seurustelusuhteita esitetään, 

on kuitenkin käynyt läpi merkittävän muutoksen. Muutos liikkuu Poikien suhteita 

moralisoivasta ja tuomitsevasta esitystavasta Angelan sodan hyväksyvään käsitykseen 

ja Kätilön positiivisuuteen, jossa suhteiden sopivuus ei näyttäydy merkittävänä aiheena. 

Siksi Kätilön näkemys suhteista vaikuttaa ensisilmäyksellä neutraalilta. 

 

Pojissa suomalaisten ja saksalaisten välisille seurustelusuhteille ei anneta kovin paljon 

tilaa tai aikaa, eikä suhteiden kehitystä seurata yhtä tarkasti kuin myöhemmissä 

elokuvissa. Elokuvan alussa päähenkilö Jaken äiti osoittaa yleistä kiinnostusta saapuvia 

saksalaissotilaita kohtaan.163 Myöhemmin hänen elämäänsä on ilmestynyt saksalainen 

mies, Fritz.164 Kiinnostuksen lisäksi muita naisten saksalaisiin kohdistamia tunteita ei 

kuvata, vaan suhteita kuvataan sen osapuolten toiminnan kautta. Jaken äiti ja Fritz 

esitetään lämpimässä valaistuksessa kuuntelemassa iloista musiikkia ja juomassa viiniä 

lähellä toisiaan.165 Toisaalta, toisin kuin muissa elokuvissa, Pojissa esitetään useita 

suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden irrallisia seksisuhteita, joiden kehitystä 

tai osapuolia ei elokuvassa muutoin kuvata. Kuten Jaken äidin seurustelusuhteen, myös 

irrallisten suhteiden kuvaus on keskittynyt toimintaan, ei tunteisiin. Yhden irrallisen 

seksisuhteen lomassa tosin esiintyy saksalaisen miehen köykäinen 

rakkaudentunnustus.166 Kaikkiaan Pojissa suhteiden osapuolten motiivit jäävät 

pimentoon. Siksi suhteet näyttäytyvät pinnallisina ja ne jäävät vaille katsojan 

ymmärrystä. 

 

 
163 Niskanen 1962, 03:15. 
164 Ibid., 1:03:20. 
165 Ibid., 1:03:26. 
166 Ibid., 1962, 0:14:30. 
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Sekä Angelan sodassa että Kätilössä tunteille annetaan paljon tilaa, erityisesti 

positiivisille ja suhdetta tukeville tunteille. Suhteissa esitetään sen osapuolten kokemaa 

rakkautta ja sitoutumista toisiinsa. Lisäksi suhteet kuvataan vastavuoroisina ja 

tasapainoisina, mitä ilmentää esimerkiksi se, että kumpikin suhteen osapuolista antaa 

yhteneväisiä merkityksiä seurustelulle, kuten onnellisuuden ja turvan.167 Kaikkiaan 

esitykset tunteiden kuvaamisesta luovat ymmärrystä suhteille, sillä ne sitouttavat 

katsojaa suhteisiin ja elokuvan henkilöihin emotionaalisesti. 

 

Kaikissa kolmessa elokuvassa kuvataan läheisyyttä ja intiimiyttä moninaisesti pitkistä 

katseiden vaihdoista seksikohtauksiin. Pojissa seksikohtaukset sijoittuvat poikkeuksetta 

ulos.168 Asetelmasta syntyy mielikuva köykäisistä suhteista, joissa ei voida sitoutua 

kotiin menemiseen asti ja toisaalta julkisella paikalla harrastetun seksin riettaudesta. 

Siksi nämä kohtaukset voidaan tulkita negatiiviseksi suhdekuvastoksi. Toisaalta kyse 

voi olla myös työryhmän valinnasta kuvata sota-ajan realiteetteja, joissa yksityisyyden 

saaminen on ollut hankalaa ja tilanteessa on turvauduttu luonnon antamaan suojaan.169 

Lisäksi valintaan on vaikuttanut se, että kohtaukset esitetään suhteen osapuolten sijaan 

ulkona liikkuvien poikien näkökulmasta. 

 

Angelan sodassa ja Kätilössä seksikohtauksia on Poikia enemmän. Ne ovat pidempiä ja 

intensiivisempiä kuvakulmiltaan, äänimaisemaltaan ja väritykseltään. Kohtaukset ovat 

intiimejä pariskunnan välisiä hetkiä. Elokuvalliset valinnat tukevat tulkintaa siitä, että 

suhteet esitetään sopivampina, sillä kohtauksista välittyy suhteissa ilmenevä syvyys ja 

rakkaus.170 Toisaalta ajallisuus on vaikuttanut kohtausten esitystapoihin. 1960-luvulla 

on vaikuttanut tiukempi seksuaalinormisto, kun taas 1980-luvulla ja erityisesti 2000-

luvulle tultaessa sopivuussäännöt ovat olleet löyhempiä. Valintoihin ovat 

todennäköisesti vaikuttaneet myös kaupalliset intressit, sillä seksi kiinnostaa ja myy.171 

 

Suomalaisnaisen lähipiirin suhtautuminen seurusteluun saksalaisen kanssa on erityisesti 

Pojissa ja Angelan sodassa tärkeä teema. Vaikka suhteiden yleisesitys on Angelan 

sodassa positiivinen, yhdistää sen Poikiin elokuvissa esitetty paheksunta. Molemmissa 

 
167 Jokinen 2015, 0:01:24–0:01:33, 1:48:20–1:49:34; Bergholm 1984, 0:29:59–0:30:44. 
168 ks. esim. Niskanen 1962, 0:15:40. 
169 ks. esim. Näre 2016, 126. 
170 Bergholm 1984, 0:49:44; Jokinen 2015, 01:02:01. 
171 Sääskilahti 2015, 290. 
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teoksissa seurustelevan naisen perhe ja ystävät kohdistavat suhteeseen negatiivisa 

tunteita, kuten pettymystä, ärtymystä, vihaa, häpeää ja ikävää.172 Positiivisia tai 

neutraaleja tunteita ei esitetä juuri lainkaan, ja kun niitä esitetään, ne jäävät vähäisen 

painotuksensa vuoksi negatiivisuuden varjoon. Huomattavaa on, että kaikki negatiiviset 

tunteet ovat miesten kokemia, eli elokuvat rakentavat miehistä perspektiiviä suhteisiin. 

Tunteiden ohella toinen suhteiden käsittelyn ilmenemismuoto on kontrolli ja 

holhoaminen, joita erityisesti miehet kohdistavat naisiin.173 

 

Pojissa negatiivisuus on erityisen korostunutta, sillä kuvatut tunteet ovat enimmäkseen 

lähtöisin Jakesta. Jake ikävöi äitiään, joka viettää aikaansa Fritzin kanssa, ja isäänsä, 

joka on lähtenyt kotoa äidin uuden suhteen takia.174 Lisäksi äidin saksalaissuhde 

aiheuttaa Jakelle häpeää, sillä suhdetta paheksutaan perhepiirin ulkopuolella.175 

Katsojan ymmärrys kääntyy helposti lapsen puolelle ja suhdetta vastaan. Asetelma 

vaikuttaa harkitulta ja tavoitellulta. Katsojassa heräävää empatiaa vahvistaa se, että 

Jaken äidin toimijuus kuvataan negatiivisessa valossa. Äiti laiminlyö lastaan laittamalla 

saksalaismiehen elämässään etusijalle, lähtemällä miehen mukana Saksaan ja 

hylkäämällä lapsensa. Elokuvassa ilmenevät sinänsä positiiviset esitykset, kuten äidin 

rooli lapsensa elämän rahoittajana Saksaan lähdöstä huolimatta, esitetään negatiivisessa 

kehyksessä. Tuloksena on yksiulotteinen ja negatiivinen suhderepresentaatio. 

 

Pojat on selvästi aikansa tuote, ja se kytkeytyy esitystavassaan sodanjälkeisen suhteiden 

negatiivisen tulkinnan kulttuuriseen perinteeseen. Toisaalta elokuva muodosti omassa 

ajassaan uudenlaisen tilan käsitellä vaiettuja, kipeitä ja vaikeita tapahtumia – mutta ei 

antanut ääntä naisille, joita käsittely koski. Ajallisen kontekstinsa ohella, tai 

pikemminkin siitä kummuten, Pojissa muodostettuun kuvastoon vaikuttaa elokuvan 

näkökulma, joka nimensä mukaisesti kuvaa poikien suhdetta sota-aikaan. Jos elokuva 

olisi kuvattu Jaken äidin näkökulmasta, olisi lopputulos saattanut olla vivahteikkaampi. 

Valintaa, jossa suhteita kuvattiin naisen näkökulmasta, ei kuitenkaan ole tehty ennen 

Angelan sotaa ja 1980-lukua. 

 

 
172 Bergholm 1984, 0:27:30-0:31:00. 
173 Ibid., 57:28-59:44. 
174 Niskanen 1962, 1:33:01–1:34:37. 
175 Ibid., 0:35:56. 
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Angelan sodassa esitetystä lähipiirin negatiivisesta suhtautumisesta huolimatta suhteita 

ei esitetä paheksuttavina. Elokuvassa tuodaan negatiivisuuden ohella esiin monenlaisia 

näkökulmia, jotka auttavat katsojaa ymmärtämään suhdetta. Elokuvassa luodaan 

suhteen osapuolille tilaa selittää suhdetta ja näyttää rakkautta lähipiirilleen.176 Lähipiirin 

suhtautumisen läsnäoloa voi tulkita siten, että elokuvan tekijät ovat halunneet tuoda 

esiin suhteisiin historiallisesti kohdistetun paheksunnan. Kaikkiaan Angelan sota 

muodostaa merkittävän käänteen suhteiden representaatiossa. Toisin kuin Pojissa, siinä 

annetaan ääni kulttuurissa aiemmin moralisoidulle naiselle. Angelan sota ei kuitenkaan 

saavuttanut suurta suosiota. Se oli katsojalukujen perusteella epäonnistunut ja keräsi 

osakseen kovaa kritiikkiä. Mahdollinen epäonnistumisen syy on, ettei positiivinen 

suhdekuvaus ole resonoinut katsojissa, vaan seurusteluun kohdistettu nuiva 

suhtautuminen on pitänyt massayleisössä pintansa 1980-luvulle asti. 

 

Kätilö poikkeaa kahdesta muusta elokuvasta siinä, että lähipiirin suhtautumista 

seurustelusuhteeseen ei käsitellä juuri lainkaan. Suhteiden positiivinen representaatio 

muodostuu erityisesti suhteen sisäisten toimijoiden tunteiden esittämisestä. Toisin kuin 

Angelan sodassa, elokuvassa ei käsitellä edes suhteiden historiallista paheksuttavuutta. 

Tieto siitä, että suhteita on paheksuttu, jää katsojan oman historiantuntemuksen varaan. 

Koska suhteen moraalisuutta ei problematisoida, suhde itsessään näyttäytyy ikään kuin 

neutraalina, vaikka käsittelytapa on selvästi hyväksyvä. Nopeatahtisen ja tiivisjuonisen 

elokuvan painopisteet ovat suhteen moraalisuuden punniskelun sijaan rakkaustarinan 

intensiivisissä tunteissa ja sodan tiiviissä tapahtumissa. 

 

4.2 Pysyvät symbolit ja myytit 
 

Syventyneistä ja monipuolistuneista seurustelusuhteiden kuvauksista huolimatta 

aineistossa käsitellään yhä edelleen samoja teemoja, jotka ovat määrittäneet suhteiden 

käsittelyä sodasta asti. Keskityn käsittelemään kolmea merkittävää kulttuurisessa 

muistissa kiertänyttä teemaa: raskautta, avioliittoa ja Saksaan lähtöä, joiden asemaa 

aineiston elokuvat uusintavat.  

 

 
176 Bergholm 1984, 0:33:13–0:33:50. 
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Suomalaisen naisen ja saksalaisen miehen suhteessa alkanutta raskautta käsitellään 

aineistossa Angelan sodassa ja Kätilössä. Raskaus kuvataan positiivisena, onnellisena 

asiana, joka lähentää paria, antaa merkitystä elämään ja tuo toivoa tulevasta. 

Näkökulma muuttaa raskauden kulttuurista merkitystä eikä vastaa sodanaikaista leimaa 

häpeällisyydestä, paheksuttavuudesta tai äitien moraalittomuudesta.177 Angelan sodassa 

raskaus päättyy keskenmenoon, kivun kuvaamiseen, verenvuotoon ja suruun.178 Pian 

sen jälkeen myös seurustelusuhde päättyy miehen katoamiseen sodassa. Keskenmenoa 

on mahdollista tarkastella symbolina saksalaisen kanssa jaetun yhteisen elämän 

menettämisestä. Toisaalta sitä voi tulkita rangaistuksena saksalaisen miehen kanssa 

seurustelusta ja kansakunnan pettämisestä. 

 

Kätilössä päähenkilön raskaus käy ilmi vasta aivan elokuvan viime minuuteilla.179 

Lapsi ei ehdi syntyä, minkä lisäksi katsojalle jää epäselväksi, onko sikiö selvinnyt 

kohdussa äidin vakavasta aliravitsemustilasta huolimatta. Elokuvan lopussa kerrotaan 

kuitenkin, että pariskunta on perustanut perheen.180 Elokuvan fiktiivisen osuuden 

tullessa päätökseensä ruudulla esitellään katsojalle suomalais-saksalaisiin lapsiin 

liitettyjä historiallisia faktoja. Teksteissä kerrotaan:  

”Saksalaisten ja suomalaisnaisten suhteista syntyneiden noin 1000 lapsen 

asemaa ei heti tunnustettu Suomen uudessa yhteiskuntajärjestyksessä.”181 

 

Tutkimuksissa on arvioitu, että Suomessa saksalaisille sotilaille syntyi noin 500–1000 

lasta.182 Se, mihin Kätilössä viitataan lasten aseman tunnustamisella, on epäselvää. 

Esimerkiksi Junilan tutkimuksesta, jossa käsitellään kattavasti raskauksia ja suomalais-

saksalaisia lapsia, ei löydy mainintoja valtiollisesta syrjinnästä, vaan pelkästään 

sodanjälkeisestä äitiin ja lapseen kohdistuneesta moraalisesta paheksunnasta.183 

Suomessa sodan jälkeen monet naiset esimerkiksi pyrkivät salaamaan lapsensa 

alkuperän.184 Kätilön kohdalla raskauden käsittelyn motiivit vaikuttavat kahtalaisilta. 

Yhtäältä raskaus ja perheen perustaminen on osoitus suhteen syvyydestä ja 

 
177 Junila 2006, 258. 
178 Bergholm 1984, 01:10:47–01:11:49. 
179 Jokinen 2015, 01:47:30. 
180 Ibid., 01:50:11. 
181 Ibid., 01:50:34. 
182 Junila 2000, 270. 
183 Junila 2006, 258, 277. 
184 Heiskanen 2018, 40. 
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sitovuudesta. Toisaalta Helenan raskaus on silta yleisempiin historiallisiin faktoihin, 

jotka lopputeksteissä kytkeytyvät laajempaan eurooppalaiseen sodan muistikulttuuriin 

erityisetsi natsi-Saksan miehittämissä maissa. Sodan jälkeen esimerkiksi Norjassa ja 

Alankomaissa lapsia, joiden isä oli saksalainen sotilas, kiusattiin ja syrjittiin 

systemaattisesti.185 Kätilössä tehty sanavalinta yhteiskuntajärjestyksen 

tunnustamattomuudesta viittaa samanlaiseen dynamiikkaan, vaikkei sille Suomen 

kontekstissa ole kovin syviä perusteita. 

 

Avioliittoa käsitellään kaikissa elokuvissa. Pojissa käsittely on kuitenkin pinnallista. 

Siinä suomalaisen nuoren naisen saksalaismielinen isä, joka kuvataan elokuvassa 

mahtipontisena ja suuruudenhulluna, kertoo toivoneensa tyttärelleen puolisoksi 

saksalaisupseeria.186 Elokuvan muihin tapahtumiin verrattuna avioliitto jää 

marginaaliseksi huomautukseksi, mutta positiivinen näkökulma saksalaissuhteisiin 

poikkeaa kiinnostavasti muista elokuvan hahmojen asenteista. Angelan sodassa 

avioliiton merkitys on suurin, ja sen avulla käsitellään saksalaista ideologiaa. 

Elokuvassa Angelan ja Thomaksen avioliittohaaveet kaatuvat Saksan tiukkaan 

avioitumislakiin ja Angelan juutalaisiin juuriin.187 Kätilössä avioitumista käsitellään 

elokuvan loputtua teksteissä, joissa kerrotaan Helenan ja Johanneksen menneen 

Ruotsissa naimisiin.188 Onnistumisen taustalla on saksalais-suomalaisen Johanneksen 

väärennetty suomalainen passi. Toisin kuin muissa elokuvissa, Kätilössä 

suomalaisnainen ja suomalaistettu mies saavat toisensa ja elämän normien mukaisessa 

heteroseksuaalisessa ydinperheessä. 

 

Sekä raskautta että avioliittoa käytetään elokuvissa erilaisina tehokeinoina. Angelan 

sodassa ne korostavat suhteen traagisuutta, kun taas Kätilössä niistä muodostetaan 

onnellisen lopun rakennuspalikoita. Yhteistä käsittelylle on kuitenkin se, että 

ydinperheen saavuttaminen esitetään tavoiteltavana ja onnistumisen merkkinä, kun taas 

tavoitteen kariutuminen merkitsee tragediaa ja tyhjyyttä. Siksi elokuvat uusintavat 

käsitystä naiseuden, kansallisuuden ja heteroseksuaalisen ydinperheen yhteydestä.189 

 
185 Junila 2006, 244, 259. 
186 Niskanen 1962, 1:24:18. 
187 Bergholm 1984, 1:02:50–1:04:49. 
188 Jokinen 2015, 01:50:11. 
189 Ks. Yuval-Davis 1997, 14; Valenius 2004, 48, 207; Urponen 2010, 302. 
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Toisaalta elokuvat tuovat raskauteen ja lapsen saantiin liittyvän onnen osaksi 

kulttuurista muistia ja hälventävät sen traagisena tai häpeällisenä pidettyä leimaa. 

 

Naisen lähtemistä miehen mukana Saksaan käsitellään Pojissa ja Angelan sodassa. 

Kokonaisuutena näkökulmat näyttäytyvät moniäänisinä, sillä suhtautumista Saksaan 

lähtöön käsitellään niin lähtijöiden kuin Suomeen jäävien näkökulmista. Angelan 

sodassa aiheen käsittely jää vain puheen tasolle, mutta tematiikkaa punnitaan 

monipuolisesti. Elokuvassa saksalaismies haluaa viedä suomalaisen rakastettunsa 

mukanaan Saksaan, ja toisaalta suomalaisnaisen veli pelkää siskonsa pois lähtemistä.190 

Pojissa sen sijaan Saksaan lähtö esitetään vivahteettoman negatiivisena. Elokuvassa 

päähenkilö Jaken äiti lähtee Saksaan, jonka seurauksena Suomeen jätetty Jake menee 

pois tolaltaan ja menettää elämänhallintansa.191 Toisaalta elokuvassa käsitellään myös 

äidin suunnitelmaa hakea Jake Saksaan rauhan tultua, eli elokuvassa esitetään myös 

äidin tuntemaa vastuuta ja empatiaa lastansa kohtaan.192 Nämä näkökulmat jäävät 

kuitenkin negatiivisten käsittelytapojen varjoon. 

 

Huolimatta siitä, että Pojissa naisten toimijuuden kuvaus on muutoin kapeaa, Saksaan 

lähdön osalta toimijuus koskee vain naisia. Lähteviin naisiin viitataan poikkeuksetta 

äiteinä.193 Toisin kuin Angelan sodassa elokuvassa ei huomioida saksalaisten miesten 

toimijuutta lähdön edistämisessä. Saksalaiset sotilaat usein taivuttelivat, suostuttelivat ja 

painostivat naisia lähtemään mukaansa.194 Tulkintani on, että Pojat käsittelee Saksaan 

lähtöä ennen kaikkea äitien moraalittomuutena ja äidillisten velvollisuuksien 

hylkäämisenä. Sen sijaan esimerkiksi natsi-Saksaan muuttamisen moraalista ongelmaa 

tai naisten suhdetta kansallissosialismiin ei käsitellä. Elokuvassa kyse on naisista 

kansakunnan äiteinä, mikä uusintaa perinteistä kansallista käsitystä. Vastuu niin lasten 

kuin kansakunnan kasvatuksesta on vieritetty naisille.195  

 

Kätilössä Saksaan lähtöä käsitellään lopputeksteissä historiafaktojen tasolla seuraavasti:  

 
190 Bergholm 1984, 0:33:13. 
191 Niskanen 1962, 1:37:17–1:39:08. 
192 ibid., 1:40:00. 
193 Ibid., 1:41:59. 
194 Heiskanen 2018, 8–9, 104–108, 236–237. 
195 ks. esim. Lempiäinen 2002, 33; Nevala 2002, 101; Valenius 2004, 111. 
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”Osa saksalaissotilaiden mukaan lähteneistä suomalaisnaisista hylättiin Norjaan – 

vain murto-osa päätyi Saksaan.”196 

Todellista Saksaan lähteneiden ja sinne päätyneiden naisten määrää on vaikea arvioida. 

Ville Kontisen mukaan Suomesta lähteneitä naisia olisi noin 750–1000 ja Anu 

Heiskasen arvio on niin ikään tuhat. Heiskasen tutkimuksen perusteella Saksaan 

päätyneitä ei kuitenkaan olisi vain murto-osa vaan enemmistö.197 Kätilön faktoista 

poiketen osa naisista lähti tietoisesti saksalaisten mukana miehitettyyn Norjaan 

jatkaakseen hyvin palkatuissa saksalaisissa työpaikoissaan.198 Aina kyse ei siis ole ollut 

siitä, että saksalaiset olisivat hylänneet naisia matkansa varrelle. On erittäin 

kiinnostavaa, että Kätilön fiktiivisen tarinan – jossa nainen esitetään vahvana toimijana 

ja suhde oikeutettuna – tullessa onnelliseen päätökseensä elokuvassa halutaan tuoda 

ilmi tieto hylätyistä naisista ja esittää se vallitsevana historiallisena ilmiönä. 

 

Elokuvat esittävät rakkauden ainoana Suomesta lähtemisen motiivina. Todellisuudessa 

lähdön takana vaikutti toisiinsa kietoutuva joukko henkilökohtaisia, taloudellisia ja 

sotatilan epävarmuustekijöiden aiheuttamia syitä, joihin suhteella saksalaismieheen ei 

välttämättä ollut lainkaan osuutta. Useimmiten ideologiset syyt eivät olleet merkittäviä 

tekijöitä, mutta lähteneiden joukossa on ollut myös muutamia kansallissosialistisissa 

järjestöissä mukana olleita naisia. Useissa tapauksissa päätökset lähdöstä eivät olleet 

selkeitä, vaan ne piti tehdä nopeasti ja kovan paineen alla.199 Elokuvat eivät anna tälle 

lähtöön liittyvälle monisyisyydelle tilaa. Toisaalta yksiulotteiseen kuvaan vaikuttaa se, 

että Saksaan lähdön käsittely keskittyy Poikiin, jossa suhtautuminen suhteisiin ja naisiin 

on kriittistä ja tuomitsevaa. Saksalaiseen mieheen rakastumisen esittäminen lähdön 

syynä on palvellut elokuvan tavoitetta esittää suhteet paheksuttavina. 

 

Tapa, joilla seurustelusuhteita kuvataan elokuvissa, on muuttunut ajan saatossa 

merkittävästi. Toisaalta tietyt aiheet ovat pysyneet osana käsittelyä, mikä osoittaa, että 

aineiston elokuvat kytkeytyvät toisiinsa ja laajempaan, kehämäisesti muodostuneeseen 

muistikulttuuriin. Esittelemäni suhdekuvastot luovat pohjan seuraavalle luvulle, jossa 

käsittelen suhteissa muodostettuja sukupuolten ja kansallisuuksien representaatioita. 

 
196 Jokinen 2015, 1:50:28. 
197 Heiskanen 2018, 3; Kontinen 2011, 172. 
198 Heiskanen 2018, 120. 
199 Ibid., 8–9, 91–103, 104–108, 110. 
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5 Suomalaisnaiset ja saksalaismiehet yksin ja yhdessä 
 
Käsittelen tässä luvussa sitä, millaisia suomalaisnaisten ja saksalaissotilaiden 

representaatiot ovat elokuvissa. Aineistossa representaatiot muodostuvat ensisijaisetsi 

seurustelusuhteissa. Lisäksi representaatiot kietoutuvat yhteen ja saavat merkityksiä 

toisistaan: saksalaisia käsitellään suhteessa suomalaiseen, lähes poikkeuksetta 

suomalaisnaiseen, ja kuva suomalaisnaisista taas muodostuu suhteessa miehiin. 

 

5.1 Syventyvä naiskuva vanhoissa kehyksissä 
 
Seurustelusuhteet ovat elokuvissa tärkeä areena naiskuvan muodostumiselle. 

Aineistossa näkyvät representaatiot perustuvat pitkälti siihen, millaisina toimijoina ja 

kokijoina naiset esitetään. Huomioin analyysissani myös elokuvien laajemman 

kehystyksen, kuten naisroolien määrän ja luonteen. Naisrepresentaatiot ovat 

suhderepresentaatioiden tavoin monipuolistuneet ajan myötä. Toisaalta pysyviäkin 

elementtejä esiintyy. 

 

Pojissa muodostettu naisrepresentaatio on erittäin kapea. Naishahmoja on vähän, ja 

niistä tärkeimmät ovat äidin ja tyttöystävän roolit, joiden merkitys rakentuu suhteessa 

elokuvan miehiin. Elokuvassa Jaken äidillä ei ole edes nimeä, toisin kuin hänen 

taustaroolissansa olevalla saksalaisella miehellään. Myös naisten toimijuus esitetään 

erittäin rajoittuneena. Naisten tapoja edistää suhdetta kuvaillaan huomattavasti 

vähemmän kuin muissa elokuvissa. Vähäiset toimijuuden kuvaukset esitetään 

paheksuttuina tai naurunalaisina, ja niiden avulla suhteissa olevat naiset kuvataan 

moraalittomina suomalaisten miesten pettäjinä tai kikattelevina hupakkoina.200 

Toimijuuden esittäminen heikkona on ristiriitaista siihen nähden, että naiset kuvataan 

suhteen olemassaolon ja moraalittomuuden kantajina.  

 

Pojissa negatiivisen kuvaston muodostumiseen on vaikuttanut elokuvan vahva äitiyden 

kuvasto. Elokuva jatkaa perinteistä kansallista käsitystä siitä, että naisen rooli on olla 

äiti, kansakunnan hoivaaja ja uusintaja. Äitiyteen on katsottu kiteytyvän naiseuden 

todellinen luonne ja sosiaalinen merkitys.201 Äitiys liittyy voimakkaasti kansallisuuteen, 

 
200 Ks. esim. Niskanen 1962, 1:05:21. 
201 Lempiäinen 2002, 33; Nevala 2002, 101; Valenius 2004, 111. 
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jonka rajoja ja arvoja on määritelty heteroseksuaalisen ydinperheen avulla. Perhe on 

muodostanut kansan pienoismallin ja kansakunnan peruskiven, mikä on korostanut 

naisten roolia äiteinä ja moraalin kannattelijoina.202 Pojissa tämä äidin rooli ei toteudu, 

sillä Jaken äiti hylkää perheensä ja siten roolinsa yhteiskunnan tukipilarina. 

Toiminnallaan hän asettaa koko kansakunnan vaaraan. Äiti esitetään naisen ihanteesta 

ulkopuolisena, eikä siten ”todellisena” tai varsinkaan ”kunnollisena” naisena. Pojissa 

uusinnetaan erityisesti käsitystä moraaliltaan heikoista ja isänmaata uhkaavista naisista. 

Käsitys on samanlainen kuin sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina.203 Toisaalta Pojissa 

kyse on ristiriitaisuudella leikittelystä, jossa ”kunniaton äiti” muodostaa kansallisen 

kuvaston paradoksin. 

 

Toisin kuin Pojissa, äitiys ei muodostu Angelan sodassa tai Kätilössä merkittäväksi 

teemaksi, joskin se on läsnä elokuvien juonien taustalla. Elokuvissa käsitellyt 

päähenkilöiden raskaudet merkitsevät äitiyden alkua, mutta äidillisyyttä käsitellään 

etenkin hahmojen muiden ominaisuuksien kautta. Angelan äiti on kuollut, joten Angela 

edustaa äitihahmoa ja huoltajaa pikkuveljelleen, joka on yhä lapsi. Kätilössä Helena on 

ammattinsa puolesta apuna synnytyksissä ja siten vahvasti yhteydessä uuden elämän 

tuottamiseen. Siksi kaikki aineiston elokuvat uusintavat ainakin jossain määrin 

perinteistä käsitystä naisen roolista äitinä ja hoivaajana.204 

 

Angelan sodassa naisen toimijuuden kuvaus on sinänsä monipuolista. Elokuvassa 

nainen ajattelee omaa parastaan, toimii aktiivisesti edistääkseen seurustelusuhdetta ja 

torjuu epämiellyttäviä tilanteita.205 Lähes kaikki naisen teot ja esitetyt pohdinnat 

liittyvät kuitenkin miehiin. Nimestään huolimatta Angelan sodassa ei ole kyse Angelan 

sodasta, vaan Angelasta miesten sodassa ja maailmassa. Elokuva ei ole vapautunut 

kehyksestä, joka on asettanut miehet sodan ja yhteiskunnan kuvausten keskiöön. 

 

Kätilössä toimijuuden kuvaaminen sen sijaan on vahvaa ja naisen omaan elämään ja 

kokemuksiin keskittyvää. Päähenkilö Helena tekee omia päätöksiä sodan pauhusta 

huolimatta sekä toteuttaa omia halujaan ja toiveitaan.206 Elokuvassa korostuu suhteen 

 
202 Yuval-Davis 1997, 14; Valenius 2004, 48, 207; Urponen 2010, 302. 
203 Junila 2000, 260–262. 
204 Valenius 2004, 111, 240. 
205 esim. Bergholm 1984, 0:29:44–0:49:53. 
206 Jokinen 2015, 0:14:05–0:17:00. 
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edistämisen lisäksi omien rajojen asettaminen ei-romanttisissa saksalaissuhteissa. Siinä 

esitetään ajoittain rajuakin miehiin kohdistuvaa halveksuntaa, kuten kasvoille 

sylkemistä.207 Kaikista aineiston elokuvista Kätilössä naisen seksuaalinen aktiivisuus 

kuvataan vahvimpana. 

 

Ajallinen muutos ilmenee aineistossa naisten representaatioiden ja toimijuuden 

kuvaamisen monipuolistumisena ja syventymisenä. Poikien passiivisesta ja 

yksiulotteisesta naiskuvasta on siirrytty representaatioon, jossa nainen toimii 

edistääkseen suhdetta, saadakseen miehen, sitoutuakseen ja saadakseen seksiä, 

vetääkseen rajoja ja torjuakseen rakkautta. Muutos heijastelee naisen yhteiskunnallisen 

aseman kehittymistä. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten yhteiskunnallisten 

roolien monipuolistumisen myötä on vaadittu naiskuvien monipuolistumista, minkä 

vaikutus näkyy myös elokuvissa.208 

 

Representaatioiden laajentumisesta huolimatta aineistoni elokuvissa miehillä on 

enemmän rooleja kuin naisilla. Angelan sodassa ja Kätilössä päärooleihin on nostettu 

miesten lisäksi naisia, mutta sivuroolien naishahmot ovat miehiä huomattavasti 

merkityksettömimmissä osissa. Naisia käsitellään naisten näkökulmasta huomattavasti 

vähemmän kuin miesten, ja elokuvissa korostuu naisten ja miesten väliset suhteet. 

Sellaisia naisia, joilla ei esitetä olevan kiinnostusta saksalaisiin miehiin, on kaikissa 

elokuvissa vähän – Pojissa ja Angelan sodassa vain muutama ohivilahtava rooli ja 

Kätilössä yksi sivurooli. Elokuvissa naisten merkittäväksi tehtäväksi jääkin olla 

suhteessa saksalaiseen tai vähintäänkin kiinnostunut saksalaisista. Tämä huomio toki 

kertoo vain hahmojen suhtautumisesta toisiinsa, mutta on silti valinta, jonka elokuvan 

työryhmä on halunnut tehdä. Syventyneestä naiskuvasta huolimatta naiset esitetään 

samassa saksalaissuhteiden kehyksessä kuin aiemmin. 

 

5.2 Nainen pahaan osallisena 
 
Seurustelusuhteiden lisäksi aineistossa rakennetaan naistoimijuutta suhteessa Suomen ja 

Saksan yhteistyöhön ja natsi-Saksan toimintaan. Holokaustiin ja muihin rikoksiin 

keskittyvä toimijuus rakentuu vain Kätilössä. Päähenkilö Helena hakeutuu töihin 

 
207 Ibid., 00:57:49; 01:19:30. 
208 Paasonen 2010, 43. 
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Titovkan vankileirille, jossa työskentelee toinenkin suomalainen nainen, Haataja. 

Vankileiri muodostaa elokuvassa tärkeän holokaustin pienoismallin, joten suomalaisten 

naisten toimintaa leirillä voidaan tulkita symbolina suomalaisten ja Suomen osuudesta 

holokaustiin. Naisten toimijuutta kuvataan sekä välillisillä että suorilla teoilla. Suoriin 

tekoihin lukeutuvat naisia lääketieteellisinä koekehoina pitävässä leirin operaatio 

Kuhstallissa työskentely ja operaatiosta vastaaminen. Tappamisesta ei puhuta suoraan, 

mutta operaation luonteen selvitessä käy ilmi, että siellä toimineet naiset ovat olleet 

osallisia vankien kuolemiin.209 Välillisiä tekoja puolestaan ovat sivustakatsominen, 

todisteiden polttaminen ja vapaaehtoisesti leirille töihin hakeutuminen, eli tuhotoimien 

tukeminen työvoimaa tarjoamalla. 

 

Välillisissä teoissa naiset eivät ole ainoita toimijoita. Elokuvassa sivuhenkilö Jouni 

haluaisi luovuttaa karanneen vangin takaisin saksalaisille ja saada siitä rahaa, vaikka 

tietää, että vanki joutuisi telotettavaksi.210 Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, 

että elokuvassa myöhemmin todetaan Jounin olevan eksplisiittisesti leirin pahuuksista 

ulkopuolinen ja Helenan suoraan osallinen tapahtumiin.211 Suomalaisten osuuden 

käsittelystä huolimatta elokuvat luovat saksalaisista holokaustin selvän päätoimijan, ja 

suomalaisten pahat teot tapahtuvat natsi-Saksan asettamien tavoitteiden kontekstissa. 

Lisäksi suomalaiset toimivat pahuuksia vastaan. Vastustavia tekoja kuvataan 

monipuolisesti huutamisesta ja auttamisen halusta varsinaiseen uhrien auttamiseen, 

tappamisen estämiseen ja ampumisesta kieltäytymiseen.212 Seurauksia saksalaisten 

systeemiä vastaan toimimisesta ovat pidätetyksi, ruoskituksi ja tappamisella uhatuksi 

tuleminen.213 

 

Suomalaishahmojen näkökulmista Saksan ja saksalaisten teot esitetään tuomittavina ja 

pahoina. Sen sijaan naisten reaktiot siihen, että he ovat osallisia pahuuteen, ovat vähäisä 

ja toisistaan irrallisia. Operaatio Kuhstallista vastaava Haataja esitetään hikoilevana, 

itkevänä, hengästyneenä ja humalaisena.214 Helena puolestaan alkaa edistää hyviä tekoja 

hahmottaessaan, että hän on osallinen vankileirin toimintaan. Kokonaisuutena elokuvat 

 
209 Jokinen 2015, 1:07:32–1:08:19. 
210 Jokinen 2015, 0:51:58–0:52:16. 
211 Ibid., 1:06:12-1:06:50. 
212 Esim. ibid., 1:13:06–1:18:35. 
213 Ibid., 01:21:53–01:23:30. 
214 Ibid., 0:33:19–00:33:38. 
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antavat sellaisen mielikuvan, että suomalaisten syyt osallistua pahuuksiin eivät ole 

liittyneet kansallissosialististen arvojen kannattamiseen, vaan esimerkiksi rakkauteen ja 

osalliseksi ajautumiseen. Haatajan motiivit jäävät tosin epäselväksi, mutta hänenkin 

kuvataan ymmärtävän toimintansa ”syntinä”.215 

 

Suomen ja Saksan yhteistyön moraaliset merkitykset ovat olleet muistikulttuurille 

suhteellisen vähäisiä, mistä osoituksena on se, että aineistoni elokuvista vasta Kätilössä 

monipuolisella suomalaisten tekojen ja asenteiden kuvauksella käsitellään Suomen 

osallisuutta holokaustiin. Monipuolistumisesta huolimatta yhteistyön moraalisia 

merkityksiä punnitaan lähes pelkästään naistoimijuuden kautta. 

 

5.3 Hyvä paha saksalainen 
 

Saksalaismiesten representaatiot eivät muodosta yhtä arkkityyppiä, vaan saksalaisten 

hahmojen raamit ovat monipuolisia ja vivahteikkaita. Representaatiot muodostuvat 

kahdella taholla: seurustelusuhteissa rakentuvat kuvaukset korostavat saksalaisten 

moninaisuutta, kun taas saksalaisten ristiriitaisuutta esitetään saksalaisten ja 

suomalaisnaisten välisessä kommunikoinnissa. Saksalaisrepresentaatioiden merkityksen 

analysoiminen on tärkeää, sillä saksalaiskuvaston kautta on voitu käsitellä sitä, 

millaisen toimijan kanssa yhteistyötä on tehty. 

 

Suomalaisessa muistikulttuurissa on perinteisesti tehty eroa hyviin ja pahoihin 

saksalaisiin selittämään suomalaisten yhteyttä natsi-Saksaan. Teesin mukaan Suomessa 

olleet saksalaiset olivat hyviä ja todelliset pahoja tehneet natsit taas toimivat muualla 

Euroopassa. Nykytutkimuksessa on yhdistetty nämä näkökulmat ja huomioitu, että 

Suomessa olleet saksalaiset ovat olleet ystävällisiä ja rakkaita, mutta samat ihmiset ovat 

voineet tehdä myös väkivaltaa ja muita kauheuksia.216 Elokuvissa muodostuvat 

representaatiot tukevat tätä näkemystä. 

 

Pojissa, jossa seurustelusuhteiden kuvaus on vähäistä ja negatiivista, saksalaiset miehet 

esitetään yksiulotteisina, vähän replikoivina ja etäisinä. Isoimmatkin saksalaisten roolit 

ovat pieniä sivuosia. Niistä tutkielmani näkökulman kannalta merkittävin on äidin 

 
215 Ibid., 00:28:15. 
216 Sääskilahti 2015, 192. 
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miesystävä Fritz, jonka nimensä puolesta voidaan tulkita edustavan 

”yleissaksalaista”.217 Toinen mainitsemisen arvoinen rooli on teloitetuksi tulevalla 

saksalaissotilaalla, jonka kanssa pojat tekevät kauppaa. Kaikkiaan yksittäisten 

saksalaisten kuvaukset jäävät lyhyiksi ja etäisiksi. Poikien saksalaiskuvan voi tiivistää 

helposti lähestyttäviksi yhteistyökumppaneiksi ja suomalaisten naisten perässä oleviksi 

miehiksi. Muodostuva representaatio on siis ristiriitainen. 

 

Myöhemmissä elokuvissa saksalaisista muodostuvat representaatiot ovat 

monipuolisempia. Angelan sodassa saksalaista edustaa Thomas, Angelan rakastettu ja 

Kätilössä vankileirin johtaja Gödel sekä Helenan saksalais-suomalainen rakastaja 

Johannes. Saksalaisten piirteitä kuvataan tekojen kautta, joilla miehet edistävät 

suhdettaan naisiin. Miehet sitoutuvat, hoivaavat, kehuvat ja haluavat olla naisen kanssa 

kahden.218 Kuvaukset eivät vastaa miestyypillisinä eli perinteisesti maskuliinisina 

pidettyjä piirteitä, vaan ovat pikemminkin feminiinisyyteen liitettyjä.219 Toisaalta karu 

ja pelottava Gödelin hahmo poikkeaa huomattavasti tästä kuvastosta. Pehmeyttä 

saksalaisten representaatioihin tuovatkin saksalaisten seurustelusuhteet ja rakkaus 

suomalaisnaisiin. Kiinnostavaa on, että aineistossa saksalaismiesten romanttiset suhteet 

naisiin kuvataan huomattavasti arvostavampina ja kunnioittavampina kuin 

suomalaismiesten suhteet suomalaisiin naisiin. Toisaalta tämä saattaa selittyä sillä, että 

suomalaisten välisiä intiimejä suhteita ei aineistossa juurikaan esitetä. 

 

Saksalaisrepresentaatiota muodostetaan myös kuvaamalla saksalaismiesten 

suhtautumista suomalaisnaisiin ja intiimeihin naissuhteisiin.220 Pojissa näkökulmaa 

käsitellään hyvin ohuesti, ja se mitä käsitellään, liittyy miesten halukkuuteen, 

tunkeiluun ja naisten esineellistämiseen.221 Käsittelyn moninaistuminen alkaa jälleen 

Angelan sodasta, jossa saksalaisten kuvaus on vivahteikasta, syvällistä ja 

pohdiskelevaa. Angelan sodassa ja Kätilössä saksalaismiesten kuvataan kokevan 

 
217 Fritz on yleinen saksalainen nimi. Lisäksi esimerkiksi brittienglannissa Fritz on halventava nimitys 
saksalaisesta. 
218 Esim. Jokinen 2015, 1:48:20. 
219 Jokinen, Arto. 2010. Kriittinen mies- ja maskuliinisuustutkimus. Teoksessa Juvonen, Tuula, Leena-
Maija Rossi, and Tuija Saresma (toim.). Käsikirja sukupuoleen. 128–139. Tampere: Vastapaino., 128–
129. 
220 Tässä kappaleessa tunteiden tulkinta on perustunut erityisesti repliikkeihin, useimmiten hahmojen 
eksplisiittisesti ilmaisemiinsa tunteisiin. Osan tunteista olen tulkinnut repliikkien viittaavuudesta tai 
toisaalta elekielestä. Esimerkiksi Angelan sodassa kohdassa 00:30:51 Angelan veli Jakob irvistää ja 
ilveilee kohtauksen päätteeksi Angelalle ja Thomakselle, jonka olen tulkinnut ärsyyntymiseksi. 
221 Esim. Niskanen 1962, 0:15:44. 
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rakkautta, luottamusta, välittämistä, kiinnostusta ja kaipausta suomalaista naista 

kohtaan.222 Vaikka suhteen kannalta negatiivisia tunteita kuvataan harvemmin, tunteet 

poissaolevuudesta, surusta ja epävarmuudesta sekä kokemus hyväksikäytetyksi 

tulemisesta nousevat elokuvissa esiin.223 Kiinnostavaa on, että suurin osa negatiivisista 

tunteista liittyy miehen taustaan ja toimijuuteen saksalaisena toisen maailmansodan 

kauheuksissa eikä suoraan suhteisiin tai naiseen. 

 

Seurustelusuhteissa naishahmojen merkitys kasvaa, kun käsittelyyn nousee saksalaisten 

rooli osana natsien tuhovoimaa. Areenan saksalaisrepresentaation syventymiselle 

muodostaa suomalaisnainen, jonka tehtävänä on olla miehen kuuntelija ja moraalin 

peili. Suomalaisnainen esitetään saksalaismiestä puhtaampana ja väylänä saksalaisten 

itsetuntemuksen parantamiselle. Miehet selittävät naisille syitä pahoille teoilleen. 

Vastuu teoista siirretään useimmiten oman itsen ulkopuolelle, kuten työhön, yhteisen 

hyvän edistämiseen, muiden päätöksentekoon tai kyvyttömyyteen toimia toisin.224 

 

Saksalaishahmot esitetään tietoisina moraalittomista teoistaan. Angelan sodassa ei 

selviä, onko Angelan rakastettu Thomas ollut mukana muualla kuin sotarintamalla. 

Kätilössä Helenan kumppani Johannes on osallistunut esimerkiksi Babi Yarin 

joukkomurhaan. Molemmissa elokuvissa miehet oireilevat samankaltaisilla tavoilla. He 

kärsivät muistihäiriöistä ja -muutoksista, riippuvuudesta, ahdistuksesta, tärinästä, 

painajaisista ja epävarmuudesta. Natsi-Saksan tekoihin osallisia saksalaisia ei siis 

kuvata yksiulotteisesti pahoina, vaan myös yksilön kärsimys ja inhimillisten reaktioiden 

puoli näytetään. 

 

Saksalaisten moninaisuutta syvennetään käsittelemällä saksalaisten suhdetta omaan 

maahansa, joka esitetään pääosin negatiivisena tai vähintäänkin ongelmallisena. 

Angelan sodassa Thomas kipuilee oman menneisyytensä kanssa ja kokee uhrautuneensa 

sellaisen asian puolesta, mihin ei usko. Thomas tilittää Angelalle, kuinka hänen aiempi 

kirkas kansallissosialistinen maailmankuvansa on vaihtunut epäilykseen. Thomas 

tiedostaa, että tekisi hän mitä tahansa, kieltäytyisi tappamasta tai tappaisi, olisi hän aina 

 
222 Bergholm 1984, 0:13:22; 0:47:35; Jokinen 2015, 0:45:49. 
223 Bergholm 1984, 0:29:59; Jokinen 2015, 0:44:45. 
224 Jokinen 2015, 0:50:49. 
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jonkun silmissä syyllinen.225 Kohtaus on tyyppiesimerkki erityisesti Angelan sodassa ja 

Kätilössä käytävästä pohdinnasta yhteisön ja yksilön vastuun suhteista. 

Seurustelusuhteiden avulla kuvataan myös saksalaisten käsityksiä omasta 

tulevaisuudestaan, mitkä esitetään niin positiivisina, neutraaleina kuin negatiivisina. 

Moninaisilla tulevaisuudenkuvien ja kotimaasuhteiden käsittelyllä osoitetaan 

saksalaisten kykyä muuttua ja toisaalta ymmärtää oma ahdas asemansa maansa 

tekemien pahuuksien vuoksi. 

 

Naisten suhtautuminen saksalaisten ongelmalliseen taustaan esitetään monipuolisena. 

Naiset hyväksyvät miehet elämäänsä saksalaistaustasta huolimatta, ovat kiinnostuneita 

heidän menneestään, selittelevät tekoja miesten puolesta ja toisaalta ovat järkyttyneitä ja 

tuomitsevia. Eniten elokuvissa esiintyy hyväksyntää.226 Angelan sodassa korostuu se, 

että nainen näkee oman kumppaninsa poikkeuksellisena saksalaisena, kun taas 

Kätilössä rakkaus tuntuu voittavan kaikki vaikeudet ja ylittävän pahuudet.227 

Kummassakaan elokuvassa ei jätetä kumppania moraalisista syistä. Naiset kuvataan 

tietoisina miehen taustasta, mutta he valitsevat suhteen heidän kanssaan siitä huolimatta. 

 

Elokuvat onnistuvat kuvaamaan sitä ristiriitaisuutta, mikä aiemmissa tutkimuksissa on 

havaittu. Saksalaiset ovat olleet sekä hyviä että pahoja ja kaikkea sitä mitä ääripäihin 

perustuvan jaottelun väliin jää. Myös esimerkiksi kaikkein luotaantyöntävimmässä 

saksalaishahmossa, Kätilön Gödelissä, mielivaltaisessa tappajassa, on esitetty hyviä 

piirteitä.228 Monipuolisten saksalaisten kuvaus mahdollistaa sekä Saksa-yhteistyön 

selittelyn että tuomitsemisen, mutta ennen kaikkea se luo mahdollisuuden näiden 

näkökulmien yhdistämiselle ja laajentamiselle. Kokonaisuudessaan naisista ja 

saksalaisista muodostetut representaatiot luovat perustan sodanaikaisen yhteistyön 

käsittelylle ja problematisoinnille. 

 

6 Vaikea historia 
 

 
225 Bergholm 1984, 0:08:35–12:42. 
226 Ibid., 0:51:30. 
227 Jokinen 2015, 01:04:00–01:04:19. 
228 Ibid., 01:26:50–01:27:02. 
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Analysoin tässä luvussa elokuvien tapoja käsitellä vaikeaa historiaa. Tarkoitan 

käsiteellä sellaista menneisyyttä, jonka käsittelyyn ja muistamiseen on liittynyt 

ristiriitaisuuksia tai halua unohtaa. Käsitteen taustalla vaikuttavat sekä Gavriel D. 

Rosenfeldin termi unmastered past että saksankielinen käsite 

Vergangenheitsbewältigung, millä viitataan menneisyyden hallintaan vaikeita asioita 

käsittelemällä.229 Suomessa vaikea historia kulminoituu yhteistyöhön natsi-Saksan 

kanssa eikä niinkään esimerkiksi holokaustiin, kuten monissa muissa läntisen Euroopan 

valtioissa. Vaikka holokaustin käsittely on Suomessa monipuolistunut 2000-luvulta 

lähtien, se on kellunut muun sodan muistikulttuurin päällä ilman syvää juurtumista.230 

Käsittelyn vaikeuden ja haluttomuuden lisäksi kyse on Antero Holmilan mukaan ollut 

osittain siitä, että holokaustin konteksti on Suomessa erilainen muuhun Eurooppaan 

verrattuna.231  

 

Keskityn tässä luvussa sekä Saksan ja Suomen yhteistyön että holokaustin käsittelyyn. 

Kaikissa elokuvissa käsitellään yhteistyötä vähintään jossakin määrin, mikä jo itsessään 

on osoitus vaikean historian hallinnasta. Holokaustia sen sijaan käsitellään vain Angelan 

sodassa ja Kätilössä. Pohjustan analyysiani esittelemällä sitä, miten Saksaa kuvataan 

elokuvissa. Sen jälkeen siirryn yhteistyön kuvaston analyysiin. Luvun viimeisissä 

osioissa tarkastelen naiseuden merkitystä vaikean historian käsittelyssä uhriuden 

näkökulmasta. 

 

6.1 Aseveljeys ja sen loppu 
 
Pojissa Saksa kuvataan sotilaiden yhtenäisenä ja kurinalaisena massana. Sotilaat 

näytetään lähes poikkeuksetta joukoissa, esimerkiksi kuuntelemassa käskyä. Elokuvassa 

toistuvat kohtaukset marssivista sotilaista laulamassa Erikaa, Wehrmachtin 

marssilaulua, jota myös elokuvan pojat laulavat tehdessään pilkkaa saksalaisista.232 

Erika on hakaristilipun lisäksi yksi ainoista natsi-Saksaan liitetyistä symboleista, joita 

elokuvassa esitetään. Angelan sodassa ja Kätilössä Kolmannen valtakunnan symboleja 

ja teemoja esitetään laajemmin liittyen esimerkiksi rotupuhtausajatteluun ja 

 
229 Rosenfeld 2019. 
230 Sorsa 2017, 9. 
231Holmila 2011, 558. Vaikealla historialla on viitattu toisen maailmansodan tapahtumien ohella myös 
Suomen sisällissotaan. 
232 Niskanen 1962, 0:05:48, 1:30:48. 
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arjalaisuuteen tai holokaustiin. Ne antavat lukijalle kontekstin, mistä tulkita elokuvien 

Saksaa ja saksalaisia. 

 

Pojissa Saksan käsittely on melko epäproblematisoitua, ja ainoa negatiivinen Saksan 

kuvaus liittyy kohtaukseen, jossa pojat näkevät tutun saksalaissotilaan teloittamisen.233 

Natsi-Saksan rasistista ideologiaa ei käsitellä ohi vilahtavia symboleita syvemmin. 

Saksa esitetään ylistettynä ja ihanteellisena, eikä valtiota tuomita eksplisiittisesti.234 

Kuvaus ei todennäköisesti vastaa elokuvan työryhmän suhdetta Saksaan, vaan sen 

taustalla saattaa vaikuttaa esimerkiksi tavoite luoda menneisyyden ilmapiirin tuntua. 

Suurin syy Saksan negatiivisten esitysten puuttumiselle Pojissa on se, ettei elokuvassa 

käsitellä natsi-Saksan holokaustiin liittyviä tekoja ollenkaan. Sen sijaan elokuvan 

muodostamaan Saksa-kuvaan tuo nyansseja päähenkilöiden suhtautuminen saksalaisiin, 

mikä muuttuu elokuvan aikana positiivisesta negatiiviseksi.235  

 

Angelan sodassa Saksan läsnäolon kuvaus on vähäistä, eikä muissa elokuvissa 

ilmeneviä saksalaisten sotilaiden joukkokohtauksia ole. Sen sijaan Saksaa kuvataan 

yksilölähtöisestä perspektiivistä, jonka avulla keskitytään käsittelemään Saksan roolia 

sodan kauheuksissa. Suomalaisten hahmojen näkökulmista Saksa esitetään 

epäilyttävänä, heikentyvänä ja tuomittavana. Angelan rakastettu Thomas kritisoi sitä, 

miten Saksa kohtelee sotilaitaan epäinhimillisinä kuin koneina ja eläiminä.236 Yksilön 

kriittisellä pohdinnalla tehdään pesäeroa Saksaan massana, eikä saksalaista nähdä 

samana asiana kuin Saksaa. Tämä puolestaan luo perustaa suhteiden 

hyväksyttävyydelle, sillä saksalainen esitetään ensisijaisesti ihmisenä, ei uhkana, 

vihollisena tai pahana natsina. 

 

Kätilössä Saksasta luodut representaatiot kietoutuvat pitkälti armeijaan ja holokaustiin. 

Elokuvassa kuvataan armeijan sisäisiä kurinpitotoimia, sotilaita käskyjen noudattajina 

sekä taistelukohtauksia. Ne muodostavat representaation, jossa saksa näyttäytyy 

systemaattisena sota- ja tuhoamiskoneistona. Myös saksalaishahmojen esitetään 

käsittävän oma toimijuutensa osana isompaa massaa, ikään kuin heidän tekonsa 

 
233 Niskanen 1962, 1:01:28. 
234 Ibid., 0:04:28. 
235 Ibid., 1:13:51. 
236 Bergholm 1984, 00:20:42. 
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kumpuaisi ylemmästä luonnonvoimasta, jota on mahdotonta vastustaa.237 Kätilössä 

muodostettu kuva Saksasta on negatiivinen, ja se kietoutuu selvästi holokaustiin, jota 

käsittelen myöhemmin tässä luvussa syvemmin. 

 

Saksan ja Suomen yhteistyötä käsitellään elokuvissa vaihtelevasti. Pojissa yhteistyöhön 

viitataan aseveljeytenä,238 jota kuvataan valtiollisen tason sijaan erityisesti siviilien ja 

sotilaiden monipuolisen kanssakäymisen kautta. Angelan sodassa yhteistyön käsittely 

on vähäisempää. Se on kutienkin elokuvista ainut, missä Saksasta käytetään termiä 

liittolainen.239 Myös siviilien ja saksalaisten väliseen yhteistyöhön viitataan. Kätilön 

alkuteksteissä Saksa esitetään Pohjoisen rintaman hallitsijana.240 Maiden välistä yhteyttä 

ei mainita lainkaan, vaan elokuvassa luotetaan katsojan omaan tietoon. Toisaalta, koska 

elokuva on tehty ulkomainen levitys mielessä, alkutekstien sanavalinnan voi tulkita 

haluksi samastua muihin pohjois- ja keskieurooppalaisiin sodan muistikulttuureihin, 

joissa saksalaiset ymmärretään miehittäjinä. Tätä tulkintaa tukee se, että elokuvan 

alkukohtauksessa saksalaiset sotilaat komentelevat suomalaisnaista, uhkaavat tappaa ja 

lopulta ajavat hänet veteen.241 Toisaalta myöhemmin elokuvassa Saksan ja Suomen 

yhteistyön luonne käy selväksi, ja siihen viitataan esimerkiksi ”yhtä olemisena”.242 

Kätilössä kuvataan myös siviilien ja sotilaiden yhteistyötä erityisesti sivuhenkilö Jounin 

kautta, joka trokaa viinaa vankileirille ja on yhteyshenkilö saksalaisjoukkojen ja 

lähialueiden paikallisväestön välillä. 

 

Suomen suhdetta Saksaan käsitellään myös suomalais-saksalaisten seurustelusuhteiden 

kautta, ja niihin heijastetaan valtioiden yhteistyön tuomia epävarmuustekijöitä. 

Erityisesti Kätilössä Saksaan suhtaudutaan alusta asti varauksellisesti. Johannes ja 

Helena varautuvat elokuvassa toisistaan eroon joutumiseen, ja pari kadottaakin toisensa 

rauhan tultua.243 Sekä Angelan sodassa että Kätilössä suomalaisnaisten miehet katoavat 

sodassa, ja suhteet jatkuvat epätietoisuudessa. Juonelliset valinnat osoittavat sodan 

raadollisuuden ja vaikutuksen seurustelusuhteisiin. Toisaalta niitä voidaan tulkita myös 

symbolina Saksan kanssa tehdyn yhteistyön tuomasta arvaamattomuudesta ja erityisesti 

 
237 Jokinen 2015, 0:49:00–00:49:13;0:58:35–0:58:53. 
238 Esim. Niskanen 1962, 0:05:15. 
239 Bergholm 0:00:40–0:00:45. 
240 Jokinen 2015, 0:00:18. 
241 Ibid., 0:02:50–0:03:10. 
242 Ibid., 0:22:52. 
243 Ibid., 0:45:49–0:46:18. 
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Neuvostoliiton kanssa solmitun erillisrauhan jälkeisestä tilasta, jossa tulevaisuus oli 

epäselvä.244 

 

Pojissa Saksa-suhteen epävarmuuden käsitteleminen on erittäin vähäistä. Elokuvassa ei 

kuvata jatkosodan jälkeistä aikaa lainkaan, vaan tarina päättyy Moskovan välirauhan 

tuloon. Angelan sodassa rauhantuloa käsitellään puheen tasolla. Siinä viitataan Saksan 

muuttumiseen viholliseksi kuin yhdessä yössä.245 Vihollisuuden lisäksi epävarmuutta 

käsitellään Lapin sodan näkökulmasta. Angelan sodassa sotaan viitataan jälleen 

replikoimalla, muttei visuaalisesti. Kätilössä rauhansopimusta, yhteistyön päättymistä ja 

jatkosodan ja Lapin sodan taitetta käsitellään eniten, mutta ei järin syvällisesti. 

Elokuvan alkuteksteissä todetaan: 

”Syksyllä 1944 Suomi allekirjoittaa Neuvostoliiton kanssa aselevon, jonka 

ehtona on saksalaisten joukkojen karkottaminen 15.9.1944 mennessä. 

Lokakuu 1944. Karkottaminen on kesken. Suomessa on vielä tuolloin noin 

200 000 saksalaissotilasta. Siviiliväestö jää suojattomaksi”246 

Lapin sotaa esitetään pääosin vain Helenan ja Johanneksen suhteen näkökulmasta. 

Helena jää pohjoiseen hylätylle mökille piileskelemään ja odottamaan Johanneksen 

saapumista luokseen. Polttaminen uhkaa Helenan piilopaikkaa.247 Kätilössäkään ei 

käsitellä siviiliväestön evakuointitoimenpiteitä tai saksalaisten sotilaallista 

karkottamista, mutta saksalaisten joukkojen vetäytymistä sivutaan. Hiltusen ja 

Sääskilahden mukaan syynä saattaa olla halu samastua laajempiin kansainvälisiin 

holokaustikertomuksiin, ja siksi elokuva jättää paikalliset tapahtumat juonessa 

vähemmälle huomiolle.248 

 

Lapin polttaminen saa Kätilössä kuitenkin kuvallista tilaa. Tuli muodostaa elokuvassa 

toistuvan hävityksen symbolin, joka on läsnä useissa kohtauksissa. Tuli esitetään 

esimerkiksi vankileirin todistusaineistoa tuhoavilla rovioilla ja hylätyssä Kuolleen 

miehen mökin takassa, jossa Helena polttaa Johanneksen Babi Yarista ottamia 

valokuvia.249 Elokuvan loppukohtauksessa Johannes ja Helena seisovat lähekkäin 

 
244 Heiskanen 2019, 89, 102–104. 
245 Bergholm 1984, 1:12:35–1:16:03. 
246 Jokinen 2015, 0:00:17–0:00:35. 
247 Ibid., 01:31:48–01:40:50, 01:44:08–01:45:05. 
248 Hiltunen & Sääskilahti 2017, 5. 
249 Jokinen 2015, 0:48:56; 0:50:45; 01:08:16; 01:20:47. 
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tunturissa ja tuijottavat vastarannalla roihuavaa kylää.250 Tuli sijoittuu kuvan 

vasemmalle puoliskolle, joka edustaa menneisyyttä. Johannes ja Helena poistuvat 

kuvasta yhdessä oikealle eli tulevaisuuteen. Kuva on selkeä viittaus Lapin polttamiseen, 

mutta toisaalta palamista voi tulkita puhdistavana tulena, roihuna, joka hävittää 

Johanneksen ja Helenan vaikean menneisyyden. Tulkintaa puhdistavuudesta ja uudesta 

alusta tukee aiemmassa kohtauksessa esitetty asetelma, jossa Johannes kävelee karussa 

tunturimaisemassa, polvistuu maahan ja nostaa katseensa kohti taivasta.251 Hän hakee 

anteeksiantoa luonnolta. Luonnon voi tulkita Helenaksi, jonka rakkauden rajoja 

Johannes on pelännyt oman natsitaustansa vuoksi. Toisaalta sen voi tulkita 

kansakunnaksi ja Suomeksi, jolta saksalais-suomalainen Johannes pyytää 

menneisyyttään anteeksi. Myöhemmän kohtauksen tuli sinetöi anteeksiannon. 

  

6.2 Holokausti 
 

Holokaustin esittämisen syvyys ja painopisteet vaihtelevat elokuvista toiseen. Pojissa 

holokaustia ei käsitellä lainkaan, ei tekstin eikä kuvan tasolla. Katsojan pitää itse osata 

vetää johtopäätökset saksalaisten läsnäolon merkityksistä Oulussa. Angelan sodassa 

holokaustia käsitellään puheen tasolla muttei visuaalisesti. Elokuvassa puidaan paljon 

saksalaisten kohtaloa ja vastuuta, ja heti sen alussa käsitellään natsien rikosten uhreja.252 

 

Kätilö on elokuvista ehdottomasti syvimmällä holokaustin käsittelyssä ja huomioi 

symbolisesti myös Suomen osallisuuden. Elokuvassa holokaustia näytetään, siitä 

puhutaan ja sen ääniä kuullaan. Kätilössä on runsaasti holokaustielokuville tyypillistä 

kuvastoa ja symboliikkaa, kuten ruumiskasoja, naisvankien hiusten leikkaamista 

lyhyeksi, anonyymeja vankeja numeroineen, joukkohautoja ja rovioita.253 Lisäksi 

elokuvassa esitetään holokaustin toteuttamiseen liitettyjä tekoja, kuten systemaattista ja 

mielivaltaista tappamista, kaikenlaisten ihmisten surmaamista kaikenlaisilla keinoilla, 

vallankäyttöä, vankien juoksuttamista ja kiusaamista sekä todisteiden hävittämistä. 

 

Kätilössä esitetään myös kaksi mustavalkoista takaumaa Babi Yarin joukkomurhaan, 

johon Gödel ja Johannes ovat olleet osallisina. Ensimmäisessä kohtauksessa kuvataan 

 
250 Ibid., 01:50:00–01:50:12. 
251 Jokinen 2015, 01:43:23–01:44:08. 
252 Bergholm 1984, 00:16:03–00:16:15. 
253 Esim. Jokinen 2015, 0:31:57–0:33:19; 1:05:49–1:06:12; 1:08:12; Hiltunen & Sääskilahti 2017, 5. 
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metsässä vaeltavaa ihmisjonoa. Ääniraidalla kuuluu ihmisten askellus, koirien haukunta 

ja surumielinen viulumusiikki, komentavat huudot ja laukaukset. Ihmisjoukkoa 

vartioivat sotilaat osoittelevat taskulampuilla kulkijoita, joista osa kävelee kädet pään 

ylle nostettuina. Jonot saapuvat saksalaisnaisten luokse. Naiset nakuttavat 

kirjoituskoneillaan marssitettavien hahmojen henkilötietoja ylös. Kamera tarkentaa 

ihmisten kasvoihin, mikä paljastaa kulkevan joukon muodostuvan kaikenikäisistä 

miehistä ja naisista sekä lapsista.254 

  

Jälkimmäisessä Babi Yar -kohtauksessa näytetään brutaalia joukkomurhakuvastoa. 

Saksalaiset sotilaat tulittavat aseillaan kuoppaan, johon ihmisjonoja on ajettu kasaan. 

Gödel on yksi tulittavista sotilaista, kun taas Johannes on paikalla dokumentoimassa 

tapahtumia kamerallaan. Kirjoituskoneiden nakutus ja konekiväärien tulitus 

muodostavat kohtauksen äänimaiseman, minkä lisäksi taustalla kuuluu pahaenteistä 

metallin kalskahtelua ja tulen roihua. Tulituksen kohteena olleesta joukkohaudasta 

kapuaa ylös lapsi, joka yrittää paeta. Gödel tähtää lasta aseella, mutta Johannes ehtii 

kolkata Gödelin oman aseensa perällä. Gödel ampuu Johannesta kostoksi. Takauma 

päättyy siihen, että kohtaukseen palaavat värit ja Johannes seisoo roihuavan 

ruumiskasan äärellä.255 

 

Babi Yarin ohella elokuvan holokaustiin liitettävä kuvasto luodaan Titovkan 

vankileirikohtauksissa, jotka muistuttavat Babi Yarin tapahtumia. Leirille saapuvien 

vankien tietoja kirjataan samaan tapaan ylös, ja vastaavaa ruumiiden polttamista 

esiintyy elokuvan loppuvaiheilla. Lisäksi leirillä siniraidallisiin asuihin puettujen 

vankien kohtelu esitetään keskitysleirimäisenä. Vankeja esimerkiksi marssitetaan, 

tapetaan ja kohdellaan luottovankijärjestelmän mukaan hierarkkisesti.256 

 

Kätilö sijoittuu kuvastonsa ja kohtaustensa puolesta osaksi laajempaa länsimaista 

holokaustielokuvaperinnettä. Esimerkiksi vankileirikohtaus, jossa alastomien naisten 

joukko ajetaan karuun suihkutilaan,257 muistuttaa Steven Spielbergin ohjaaman 

Schindlerin listan (1993) vastaavaa kohtausta. Kuten kulttimaineeseen nousseessa 

 
254 Jokinen 2015, 00:23:08–00:23:55. 
255 Jokinen 2015, 00:49:44–00:50:48. 
256 Esim. Jokinen 2015, 1:08:12-1:08:19, 1:07:32–1:08:19. 
257 Ibid., 0:31:57–0:33:19. 
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holokaustielokuvassa, Kätilössäkään naiset eivät saa niskaansa kaasua vaan vettä, 

vaikka kummassakin kohtauksessa katsoja ehtii pelkäämään päinvastaista kohtaloa. 

Kätilön laaja intertekstuaalisuus muodostaa katsojalle kontekstin, ja katsojan oletetaan 

tunnistavan itse, mihin aikaan ja aiheeseen kuvasto viittaa. Seikka on kiinnostava 

suhteessa elokuvan alkuteksteissä annettuihin faktoihin jatkosodan ja Lapin sodan 

tapahtumista. Katsojan oletetaan tuntevan holokaustin paremmin kuin Lapin sodan. 

Vasta elokuvan loppuvaiheilla mainitaan suorasanaisesti juutalaisten tappaminen, kun 

taas Angelan sodassa tuodaan heti elokuvan alussa esiin juutalaisten ja romanien 

huolestuttava tilanne.258 Kaikkiaan Kätilö on aineistoni elokuvista ainoa – ja ainoa 

suomalainen elokuva ylipäätään – jossa käsitellään Suomen maaperällä olleiden 

saksalaisten sotavankileirien systemaattisia murhia. 

 

6.3 Naiset uhreina 
 

Aineistossa kuvataan vaikeaa historiaa tiiviisti naiseuden kautta. Käsittelin luvussa 5 

naisten toimijuutta, jonka ilmenemismuodot liittyivät käsittelyyn naisten pahaan 

osallisuudesta. Aineistossa korostuu kuitenkin myös naisten uhrinäkökulma. Käsittely 

keskittyy Suomen ja Saksan yhteistyöhön, mutta holokaustiakin käsitellään uhrien 

kautta. Näkökulmissa naiseuden hyödyntäminen kytkeytyy kansallisuuden 

ruumiillistumiseen, sillä naiskeho on perinteisesti esitetty kansakunnan rajojen ja 

mentaliteetin symbolina.259 Kansalliset naissymbolit, kuten Marianne tai Suomineito, 

symboloivat vapautta ja oikeutta. Niiden avulla voidaan käsitellä kansan olemuksen ja 

tulevaisuuden teemoja, kuten jatkuvuutta ja turvallisuutta tai toisaalta uhkaa ja 

rappiota.260 Naissymbolit ovat useimmiten olleet miesten muodostamia ja sen 

seurauksena erotisoituja heteroseksuaalisen ja maskuliinisen halun kohteita.261 

 

Aineistossa voidaan nähdä viitteitä naiskehon ja kansakunnan tilan välisestä yhteydestä 

erityisesti Angelan sodassa ja Kätilössä. Esimerkiksi Angelan keskenmeno muodostaa 

kiinnostavan symbolin. Keskenmenoa kuvaavassa kohtauksessa Angela karjuu kivusta, 

vuotaa verta ja myöhemmin kouristelee sairaalassa henkitoreissaan.262 Asetelmaa voi 

 
258 Bergholm 1984, 00:16:03–00:16:15. 
259 Valenius 2004, 52. 
260 Gordon 2002, 40–41,47, 55; Valenius 2004, 10; ks. Koivunen 1995, 242. 
261 Valenius 2004, 16, 101, 208. 
262 Bergholm 1984, 01:10:48–01:11:46. 
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tulkita Suomena, joka kansakuntana makaa kuolonkamppailussaan sodan jäljiltä. 

Toisaalta asetelma symboloi kansakunnan reproduktiivisuutta, jonka keskenmeno 

katkaisee. Sodanaikainen kansakunnan uudelleentuottaminen yhdessä Saksan kanssa on 

muuttunut vaaralliseksi, joten sen on väkivaltaisesti loputtava. Tulkinnat liittyvät 

erityisesti Lapin sotaan, ja näin on myös Kätilössä, jossa päähenkilö Helenaan 

kohdistuva ahdistelu ja väkivalta lisääntyvät erillisrauhan tultua.263 Pahoinpitelijöinä 

ovat saksalaiset sotilaat. Heidän voidaan ymmärtää symboloivan Saksaa, joka rankaisee 

Suomea sodasta irtaantumisesta. Näiden tulkintojen perusteella elokuvat jatkavat 

perinnettä, jossa Suomi sodan lopussa esitetään Saksan uhrina. Ennen kaikkea elokuvat 

käyttävät naiskehoja rankaisujen areenana, ja uusintavat kuvastoa siitä, että naiset ovat 

se taho, joka kantaa Saksa-suhteiden seuraukset. 

 

Suomen ja Saksan yhteistyötä käsitellään elokuvissa laajemminkin naisiin kohdistuvan 

seksuaaliväkivallan kautta, mikä ilmenee aineistossa saksalaisten sotilaiden tekemänä 

seksuaalisena häirintänä. Perinteisesti naisiin kohdistettua seksuaaliväkivaltaa on 

käytetty nationalismin synnyn jälkeen keinona viholliskuvan luomisessa, missä 

vihollinen on haluttu esittää uhkaavana ja potentiaalisena raiskaajana. Kuvastosta on 

muodostunut propagandan muoto, jossa naiskehon vahingoittaminen symboloi koko 

kansakunnan kunnian vahingoittamista.264 Tällaisesta tulkinnasta puuttuvat kuitenkin 

sukupuolten valtasuhteiden ja misogynian vaikutukset siihen, että juuri naisista tehdään 

seksuaaliväkivallan uhreja.265  

 

Tarkastelen häirintää nykyajasta käsin, ja ymmärrän termin tarkoittavan ”sanallista, 

sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä”.266 Ymmärrän 

kuitenkin, että teosten julkaisuaikana, erityisesti Pojissa ja Angelan sodassa, käsitykset 

häirinnästä tai seksuaaliväkivallasta ovat olleet nykykäsitystä suppeammat. Elokuvien 

tarkoitus ei siis välttämättä ole ollut kuvata häirintää, vaikka nykykatsojalle kuvasto 

näyttäytyisikin sellaisena. Häirinnän käsitteen soveltaminen nykymerkityksessään on 

 
263 Jokinen 2015, 01:18:35–01:25:02. 
264 Valenius 2004, 46–47, 109, 148. Kyse ei kuitenkaan ole vain propagandasta ja pelottelusta, vaan 
raiskatuksi tuleminen on myös sotataktiikka ja naisille konfliktien aikana tosiasiallinen uhka. Geneven 
sopimuksissa, jotka säätelevät esimerkiksi sotavankien ja siviilien kohtelua, raiskaus määritellään 
rikokseksi kunniaa vastaan, eikä esimerkiksi kidutukseksi. Sopimuksissa korostuu raiskausten 
symbolisuus ja koko kansakuntaa koskettava merkitys, ei niinkään naisten kokema kärsimys. (Yuval-
Davis 1997, 110; Valenius 2004, 109). 
265 Valenius 2004, 131, 160. 
266 Tasa-arvovaltuutettu. Seksuaalinen häirintä. https://tasa-arvo.fi/hairinta. viitattu 16.3.2022. 

https://tasa-arvo.fi/hairinta
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auttanut huomaamaan elokuvista sellaisia sukupuolten välisiä valtasuhteita, joita on 

kuvattu tiedostamattakin.267 Seksuaalisen häirinnän esittäminen on kytköksissä 

elokuvissa muodostettuihin representaatioihin. Se alleviivaa erityisesti saksalaisten 

moninaisuutta ja ristiriitaisuutta. Saksalaiset kuvataan hyvinä ja rakastavina yksilöinä, 

mutta myös osana pahaa tuhoamiskoneistoa. Toisaalta heidät esitetään samastuttavina 

ihmisinä ja toisaalta taas naisiimme kajoavina vihollisina. Kaikkiaan elokuvien 

muodostamat representaatiot laajentavat sekä tyypillistä miesrepresentaatiota että 

varsinaista saksalaiskuvaa. 

 

Aineistossa esiintyvä häirintä on pääosin fyysistä, kuten pyytämättä koskettelua tai 

väkisin suutelemista. Raiskauksia elokuvissa ei esitetä. Suurin osa häirintäkohtauksista 

esitetään Kätilössä, jossa ahdistelijana on Gödel, pelottava vankileirin 

saksalaisjohtaja.268 Pojissa häirintä ei ole suoraviivaista, vaan pikemminkin läheisyyden 

ja seksin kärttämistä ja painostamista.269 Häirinnän analysoimisen tarkastelemista on 

Angelan sodassa ja Kätilössä helpottanut naisten toimijuuden laajempi kuvaaminen. 

Elokuvien kohtauksissa häirinnän kohteena olevat naishahmot toimivat miehiä vastaan 

ja ilmaisevat tunteitaan selväsanaisesti. Angelan sodassa naisten esitetään kokevan 

pelkoa, vastenmielisyyttä ja sulkeutuneisuutta. Kätilössä päähenkilö toimii aktiivisesti 

irrottautumalla ahdistelijan otteesta ja sylkemällä kasvoille. 270 

 

Erityisesti Pojissa seksuaalisen häirinnän tarkastelu on hankalaa elokuvan näkökulman 

ja julkaisuajankohdan vuoksi. Turvallinen seksuaalinen tilanne saattaa sivustakatsovalle 

lapselle, tässä tapauksessa elokuvan pojille, näyttäytyä väkivaltaisena ja pelottavana. 

Elokuvan läheisyyttä ja seksiä kuvaavat kohtaukset esittävät naiset passiivisina ja 

vastustelevina, kun taas miehet ovat aktiivisen päällekäyviä ja ottavat sen mitä 

haluavat.271 Nykyajan valossa tarkasteltuna kohtaukset täyttävät seksuaaliväkivallan 

piirteet, oli näkökulma poikien tai ei. Elokuvan julkaisun aikaan, 60 vuotta sitten, 

käsitys seksuaalisesta häirinnästä tai raiskauksesta on kuitenkin ollut huomattavasti 

 
267 ks. Ellis 2013, 16. 
268 Jokinen 2015, 01:18:35–01:19:49; 00:55:40–00:57:03. 
269 Niskanen 1962, 0:15:44. 
270 Bergholm 1984, 0:16:37–0:16:42; Jokinen 2015, 01:18:35–01:19:49. 
271 Niskanen 1962, 0:15:44. 
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suppeampi. Myös esiaviollisten suhteiden logiikka on ollut erilainen: miehen on oletettu 

olevan aloitteentekijä ja naisen vastusteleva osapuoli.272  

 

Aineistossa esitettyä seksuaalista häirintää ei voida tulkita yksiselitteisesti viholliskuvan 

muodostamisena, sillä myös suomalaisia miehiä kuvataan ahdistelijoina.273 Siksi 

seksuaalisen häirinnän avulla ei rakenneta vain kuvaa saksalaisista vaan miehistä 

yleisesti. Merkittävää kuitenkin on, että elokuvat tunnustavat naisiin kohdistuneen 

seksuaalisen häirinnän osana Saksan kanssa tehtyä yhteistyötä ja nostavat sen osaksi 

kulttuurista muistia. Sodan aikana häirinnästä vaiettiin. Saksalaisten teoista ei sensuurin 

vuoksi juurikaan kirjoitettu, ja viranomaisten asiakirjoissa naisiin kohdistunut väkivalta 

oli alikirjattua erityisesti lievemmissä häirintätapauksissa.274 Saksalaiset nähtiin 

ahdistelijoiden sijaan niin komeina ja hyväkäytöksisinä, että suomalaiset naiset ovat 

hykerrelleet heidän ympärillään.275 Siksi häirinnän perimmäisenä syynä ajateltiin olevan 

naisten oma toiminta.276 Elokuvista Angelan sota ja etenkin Kätilö muuttavat tätä 

näkemystä ja kohdistavat vastuunkannon häirinnästä saksalaisille miehille suomalaisten 

naisten sijaan. Ne avartavat kuvaa vielä Pojissa vallitsevasta kevytkenkäisestä ja 

huomionhakuisesta naisesta. 

 

Naiskehojen uhriuteen on liittynyt myös leimaaminen ja häpäisy. Monissa Euroopan 

maissa tunnetun kulttuurisen symbolin on muodostanut saksalaisten kanssa yhteistyötä 

tehneiden naisten väkisin lyhyeksi kynityt hiukset.277 Hiustenleikkuun taustalla on ollut 

pyrkimys asettaa naiset yhteiskunnassa huonoon valoon ja erottaa heidät 

”kunniallisista” naisista. Nykyvalossa tarkasteltuna tulkitsen symbolin osana uhriutta, 

sillä naisten hiustenleikkuun tarkoituksena on ollut häpäisy ja sosiaalinen kontrolli. 

Sellaisen merkityksen hiustenleikkuu saa myös aineistossa, jossa teko esiintyy Kätilössä 

sekä Helenan saamana rangaistuksena että Titovkan leirin sotavankien 

epäinhimillistämisenä.278 Onkin huomattava, että hiustenleikkuu on koskenut lisäksi 

keskitysleirien naisvankeja, joten se kantaa merkitystä myös holokaustin uhriudesta. 

 

 
272 Frisk & Taavetti 2011, 7. 
273 Bergholm 1984, 0:16:37–0:16:42. 
274 Junila 2000, 230-23. 
275 Junila 2000, 359. 
276 Näre 2016, 280. 
277 Junila 2006, 259. 
278 Jokinen 2015, 0:32:10–0:33:10; 01:23:30–01:24:00. 
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Hiustenleikkuuta vastaava ulossulkemisen mekanismi esiintyy muissakin naisten 

kohteluun liittyneissä tarinoissa ja kulttuurisissa symboleissa, joista erityisen 

vaikuttavia ovat olleet kertomukset saksalaisten hukuttamista suomalaisnaisista. Myytin 

mukaan morsiamiinsa kyllästyneet saksalaiset ovat kotimatkallaan heittäneet mukaan 

lähteneet naiset laidan yli mereen. Naiset on esitetty heilojensa matkaan lähteneinä 

hupakkoina, jotka eivät ole ymmärtäneet saksalaisten vain käyttäneen heitä hyväkseen. 

Anu Heiskasen mukaan myytillä ei ole totuuspohjaa, vaan sen kertomuksen rakenne on 

peräisin keskiajalta. Suomessa vanha tarina on viritetty sopivaksi tarinalliseksi 

opetukseksi ja varoitukseksi siitä, mitä tottelemattomille tytöille käy.279 

 

Myytille on ollut tarvetta, sillä Saksaan lähteneet naiset eivät sopineet kuvaan Suomen 

urheasta ja yhtenäisestä, sitkeästi Neuvostoliiton ylivoimaa vastaan taistelleesta 

kansasta.280 Saksalaisten kanssa heilastelleet naiset on rajattu sopivan kansallisuuden 

kuvan ulkopuolelle, jotta yhtenäisyyden illuusio olisi mahdollinen. Myytti valjastaa 

naiset syntipukeiksi, mutta samalla vie heidän uskottavuutensa ja toimijuutensa. 

Kontrolloinnin ohella myytin tärkeä tarkoitus on ollut selittää ja tulkita Suomen paikkaa 

toisessa maailmansodassa. Myytin avulla on tavoiteltu yhteiseen uhriuteen perustuvan 

kokemuspohjan löytämistä Saksan miehittämien maiden kanssa ja siten häivytetty 

Suomen roolia Saksan ”aseveljenä”.281 Myytti on mahdollistanut huomion 

kohdistamisen naistoimijoihin ja naisten valjastamisen Saksan kanssa tehdyn yhteistyön 

vastuunkantajiksi.  

 

Aineistossani hylätyn ja hukutetun naisen myyttiä käytetään vain Kätilössä, joskin 

huomattavasti uudistettuna visuaalisena keinona. Päähenkilö Helenaa ei heitetä laidan 

yli, vaan ajetaan hyiseen mereen. Häntä ei hylkää kyllästynyt rakastaja, vaan kaksi 

tuntematonta saksalaista sotilasta, jotka pakottavat Helenan aseilla uhaten jääkylmään 

mereen.282 Kiinnostavaa on, ettei perinteistä versiota myytistä käytetä aineistossa 

lainkaan, vaikka Heiskanen on kuvannut sitä sitkeästi suomalaisessa muistikulttuurissa 

eläväksi.283 Ainakaan visuaalisessa muistikulttuurista tällaisesta pinttymisestä ei ole 

viitteitä. 

 
279 Heiskanen 2018, 9, 239; Junila 2006, 259. 
280 Junila 2000, 239. 
281 Junila 2006, 259. 
282 Jokinen 2015, 0:00:42–0:03:10. 
283 Heiskanen 2018, 9. 
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Vaikean historian uhriuden näyttämönä toimii myös Kätilössä esitetty Operaatio 

Kuhstall, jonka avulla käsitellään natsi-Saksan tuhon ja holokaustin uhreja. Jo 

vankileirin operaation nimi antaa viitteen naisten asemasta siellä: Kuhstall tarkoittaa 

navettaa, joten naisiin viitataan epäsuorasti lehminä. Termi epäinhimillistää naiset 

tuotantoeläimiksi ja on halventava. Navetassa saksalaiset sotilaat, apunaan leirillä 

työskentelevät suomalaisnaiset, tekevät naisvangeille erilaisia lääketieteellisiä kokeita, 

raiskaavat ja abortoivat sikiöitä. Osa navetan tapahtumista näytetään katsojalle suoraan. 

Kuvissa näytetään verta, purkitettuja sikiöitä ja kuolemaa.284 Suurimpaan osaan 

tapahtumista viitataan kuitenkin vain puheen tasolla. Elokuvan kerronnassa vankileirin 

tarkoitus aukeaa katsojalle pala palalta, samalla kun päähenkilö Helenalle selviää, mitä 

Navetassa naisille tehdään. Kaikkiaan väkivaltaa kuvataan naisen näkökulmasta, naisiin 

kohdistuvana ja osittain myös naisten tekemänä. 

 

Navetassa on vankina suomalainen nainen. Hän edustaa elokuvassa uhriuden 

kokemuksen ääntä, mikä ilmenee naisen välttelevyytenä, puhumattomuutena ja häpeänä 

omasta tilastaan. Toisaalta voidaan tulkita, että elokuvassa on haluttu korostaa, kuinka 

kamala paikka leiri on. Suomalaisnaisen kokemus muodostaa suomalaiskatsojille jaetun 

kansallisuuden vuoksi laajemman samastumispinnan kauheuksiin. Toisaalta hahmon 

tausta korostaa näkemystä suomalaisista uhreina. Naisvangin hahmo tuo 

monipuolisuutta Kätilön suomalaisten osallisuuden käsittelyyn, sillä suomalaiset 

esitetään toimijoiden lisäksi myös kauhujen kohteina. 

 

Elokuvan lopussa selviää, että vankileirillä on systemaattisesti tapettu juutalaisia 

vankeja. Ruumiit kaivetaan haudoistaan ylös, jotta ne saadaan hävitettyä. Helena löytää 

ruumiskasat vahingossa, yllättyy ja järkyttyy.285 Kohtaus sitoo Kätilön osaksi 

eurooppalaista holokaustikuvastoa, mutta jää melko merkityksettömäksi verrattuna 

Navetan kuvaukseen. Vaikka elokuvassa natsi-Saksan pahuuksia käsitellään muistakin 

näkökulmista, naiseudesta muodostetaan merkittävin tila väkivallan käsittelylle. 

Naiskehoja ja -toimijuuksia käytetään alustana kauhistelulle mutta myös ymmärrykselle 

ja empatian herättämiselle. Toisaalta sukupuolittuneesta käsittelytavastaan huolimatta 

Kätilö merkitsee myös muutosta, sillä se visualisoi holokaustia ensimmäistä kertaa 

 
284 Jokinen 2015, 1:07:32–1:08:19. 
285 Ibid., 1:05:49–1:06:12. 
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suomalaisesta näkökulmasta ja tuo aiheen lähelle katsojaa. Vaikka Hiltunen ja 

Sääskilahti kirjoittavat artikkelissaan, ettei Kätilö tuo uutta tulkintaa menneestä, 

tulkitsen itse holokaustin kuvallisen käsittelyn olevan merkittävä lisä suomalaisen 

muistikulttuurin kentälle.286 

 

7 Johtopäätökset 
 

Olen tarkastellut tutkielmassani suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden toisen 

maailmansodan aikaisten suhteiden merkitystä suomalaisessa muistikulttuurissa. Olen 

keskittynyt siihen, miksi suhteet ovat olleet suosittuja aiheita ja mitä niillä on haluttu 

sanoa. Käytin aineistonani kolmea suomalaista elokuvaa, Poikia, Angelan sotaa ja 

Kätilöä, jotka on julkaistu vuosina 1962, 1984 ja 2015. Tarkastelin aineistoa erityisesti 

sukupuolen ja kansallisuuden käsitteiden luomassa kehystyksessä. Tutkielmani on 

sijoittunut osaksi poliittisen historian monipuolista kenttää sekä uuden sotahistorian, 

uuden kulttuurisen muistitutkimuksen, sukupuolihistorian ja mediahistorian risteykseen. 

 

Tavoitteenani tutkielmassa on ollut myös kehittää toimiva menetelmä, jolla voi 

systemaattisesti ja syvällisesti tarkastella elokuvien menneisyydenkäsittelyn keinoja. 

Tavoitteesta muodostui pitkäkestoinen ja pohdintaa vaatinut työvaihe. Elokuvaa on 

käytetty suhteellisen vähän historiantutkimuksessa sen luonteen haastavuuden vuoksi. 

Elokuva on audiovisuaalinen teos, jonka tekstimuotoinen analysointi ei voi ottaa 

kaikkia lähteen nyansseja huomioon. Lisäksi elokuvat kytkeytyvät ympäröivään 

yhteiskuntaan ja sen taloudellisiin ja aatteellisiin realiteetteihin, jotka on otettava 

analyysissa huomioon. Historiallisiin elokuviin, joita aineistoni elokuvat ovat, 

vaikuttavat lisäksi muistikulttuurit. 

 

Näiden elokuvan piirteiden viitoittamana päädyin rakentamaan analyysimallin, joka 

perustui kaksivaiheiselle kontekstualisoinnille ja tekstimuotoiseksi muutetun aineiston 

koodaamiselle. Menetelmä mahdollisti sen, että pystyin ottamaan huomioon elokuvan 

eri ulottuvuudet. Tutkielman analyysikappaleet 4–6 olen rakentanut koodauskehyksen 

pohjalta syntyneiden pää- ja alakategorioiden ympärille, ja lisäksi olen tulkinnut 

kategorioita suhteessa elokuvien ja niiden julkaisuaikojen konteksteihin. Menetelmä 

 
286 Hiltunen & Sääskilahti 2017, 4. 



 64 

toimi, sillä se mahdollisti aineiston systemaattisen tarkastelun ja teki näkyväksi teemoja 

ja näkökulmia sekä yhteyksiä ja eroavaisuuksia, jotka muuten olisi ollut vaikeaa 

huomata. Menetelmän rakentaminen toimi perustana koko tutkielmalle, joten sen 

onnistuminen on yksi tutkielmani keskeisistä tuloksista.  

 

Analysoin suhteiden kulttuurista merkitystä seurustelusuhteiden esitysten muutosten ja 

pysyvyyden, suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden representaatioiden, Saksan 

ja Suomen yhteistyökäsitysten sekä vaikean historian näkökulmista. Tuloksena oli, että 

seurustelusuhteet kytkeytyvät yhä Saksa-suhteen käsittelyyn, vaikka kummankin 

suhdemuodon saamat merkitykset ovat käyneet läpi merkittävän ajallisen muutoksen. 

Kehityksessä seurustelusuhteet ovat muuttuneet moraalittomista neutraalilta näyttävään 

hyväksyttävyyteen. Saksa-suhteessa kehitys on ollut päinvastainen. Suhteiden 

kytköksellä toisiinsa on merkitystä menneisyyden käsittelyn kannalta, sillä 

seurustelusuhteiden esitysten syveneminen ja moninaistuminen on aineistossani avannut 

tien myös kriittisempään ja pohdiskelevampaan Saksa-suhteen käsittelyyn. 

 

Pojissa seurustelusuhteet esitetään negatiivisessa valossa. Elokuvissa ei problematisoida 

Saksan ja Suomen yhteistyön muodostamaa vaikeaa historiaa. Sen sijaan 

seurustelusuhde ja naisen rooli siinä muodostavat allegorian valtioiden yhteistyölle ja 

Suomen toiminnalle. Suhteessa olevasta naisesta muodostetaan sijaiskärsijä, jonka 

toiminta leimataan moraalittomaksi. Sen sijaan, että kansallista historiaa pohdittaisiin 

jaetusti, vastuun menneestä joutuu kantamaan kansakunnan ihanteiden ulkopuolelle 

suljettu nainen. Vastaamattomaksi kysymykseksi jää se, kuinka tietoisesti naista on 

käytetty kansakunnan symbolina ja seurustelusuhdetta Saksa-suhteen vertauskuvana. 

Todennäköisesti asetelma on kummunnut suhteiden paheksutusta perinteestä ja toisaalta 

naisiin kohdistetuista elokuvan julkaisuajalle tyypillisestä ahtaasta sosiaalisesta 

asemasta ja seksuaalinormeista. Toisaalta, oli tiedostamatonta tai ei, symbolia 

käyttämällä sitä juurrutetaan osaksi kulttuurista muistia, mikä taas vaikuttaa 

kansalliseen itseymmärrykseen. 

 

Angelan sodassa suhteet esitetään positiivisessa valossa ja naisrepresentaatio 

suhteellisen laajana, mutta yhä miehiseen kehykseen kytkeytyneenä. Elokuvassa 

käsitellään natsi-Saksan tekemiä sotarikoksia. Suomen yhteistyötä Saksan kanssa ja sen 

muodostamaa osallisuutta holokaustiin ei kuitenkaan käsitellä syvällisesti, vaikka 
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muutamia viittauksia aiheeseen tehdäänkin. Kätilössä naistoimijuus on kaikkein 

vahvinta ja suhteiden paheksuntaa ei käsitellä lainkaan. Seurustelulle moraalisen 

ongelman muodostaa saksalaismiehen tausta, ei suomalaisnaisen toimijuus. Elokuvassa 

käsitellään syvimmin Saksan ja Suomen yhteistyötä ja Suomen osallisuutta 

holokaustiin, ja Kätilö onkin uraauurtava vaikean menneisyyden visualisoija 

suomalaisessa kulttuurisessa muistissa. 

 

Suhteiden esitysten monipuolistuminen ja naiskuvan avartuminen on raivannut tietä 

vaikean historian käsittelylle. Ajallinen muutos representaatioiden moninaistumisessa 

on koskenut myös saksalaismiehiä. Yhteistyötä oikeuttanut hyvien ja pahojen 

saksalaisten jakolinja on murtunut, ja saksalaismiehet esitetään monisyisinä ja 

ristiriitaisina. Representaatioiden monipuolistumien on luonut mahdollisuuden 

tarkastella mennyttä uudesta näkökulmasta ja syventää käsitystä siitä, keiden kanssa 

Suomi on tehnyt yhteistyötä jatkosodassa. 

 

Tutkielmani tukee aiemman tutkimuksen tuottamia näkemyksiä siitä, että 

seurustelusuhteet muodostavat tärkeän symbolin Suomen ja Saksan sodanaikaisen 

yhteistyön käsittelylle. Symboliikka selittää myös suhteiden jatkunutta suosiota, sillä 

sen avulla on voitu käsitellä laajoja, monimutkaisia ja hankalia aiheita. Suhteiden 

merkitys on kuitenkin syvempi, sillä ne mahdollistavat erityisesti naisten käytön 

vaikean historian käsittelypaikkana.287Aineistossa korostuvat perspektiivit sekä 

syyllisyydestä että uhriudesta. Naistoimijuus muodostaa areenan Suomen syyllisyyden 

ja Saksan rikoksiin osallisuuden käsittelylle. Toisaalta naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

häirinnän avulla käsitellään yhteistyön seurauksia ja niiden aiheuttamaa kansallista 

uhkaa, viitataan Suomen asemaan uhrina ja herätetään empatiaa holokaustin uhreja 

kohtaan. 

 

Vaikka seurustelusuhteiden ja Saksa-suhteen käsittelytavat ovat syventyneet sekä 

suhteiden ja niiden osapuolten representaatiot laajentuneet, naiseuden merkitys ei ole 

vähentynyt. Naistoimijoiden ja -kehojen käytöllä vaikean historian käsittelyssä on 

väistämättä merkitystä sille, miten ymmärrämme yhteistä menneisyyttämme. 

Kansallisuusteorioiden mukaan mies muodostaa kansallisuuden normin, joten 

 
287 ks. Sääskilahti 2015. 
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naiskehon käytön riskinä on, että historian kipupisteiden käsittely pysyy 

marginalisoituneena. Oli kyse sitten syyllisyyden tai uhriuden näkökulmista, 

käsittelyssä historian toimijuus ja seuraukset vieritetään vain osalle yhteisöstä. 

 

Aineistoni osoittaa kulttuuriselle muistille tyypillisiä mekanismeja, joissa menneisyyden 

kuvastot muodostuvat kehämäisesti, ovat kytköksissä toisiinsa ja toisaalta sisältävät eri 

suuntaan kulkevia ristiriitaisiakin näkemyksiä. Suurista eroistaan huolimatta elokuvissa 

on myös yhteneväisyyksiä. Lisäksi unohtaminen on osa elokuvia. Kun joitakin asioita 

käsitellään, toiset asiat jäävät vaille huomiota. Elokuvien tapa käsitellä mennyttä on 

kytköksissä laajempiin suomalaisiin sodan muistikulttuureihin ja niiden kehityssuuntiin. 

Kiinnostavaa on ollut tarkastella huomattavasti muita toisen maailmansodan tapahtumia 

vähemmän huomiota saaneen Lapin sodan esityksiä elokuvissa. Käsittelyssä on 

nähtävissä ajallinen liukuma. Pojissa aihetta ei käsitellä lainkaan, sillä elokuvan tarina 

päättyy ennen Lapin sodan alkua, Angelan sodassa on havaittavissa viitteitä sodan 

käsittelystä ja Kätilö tuottaa jonkin verran kuvastoa esimerkiksi Lapin polttamisesta. 

Mikään elokuvista ei kuitenkaan käsittele sodan aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä 

sotilaiden tai kotinsa menettäneiden näkökulmasta. Kuten muutakin vaikeaa historiaa, 

myös Lapin sotaa käsitellään seurustelusuhteiden kontekstissa. 

 

Aineistoni uusinta elokuvaa Kätilöä on ollut kiinnostavaa tarkastella myös 

kansainvälistyvien muistikulttuurien näkökulmasta. Aiemman tutkimuksen lailla 

omassa tutkielmassani ovat nousseet esiin Kätilön sekä perinteiset kansalliset että 

uudemmat, erityisesti eurooppalaisina pidetyt sodan muistikulttuurin piirteet.288 Kätilö 

kytkeytyy osaksi laajempaa eurooppalaista holokaustin kuvastoa sekä pyrkii ainakin 

osittain samastumaan pohjoiseurooppalaisiin toisen maailmansodan kokemuksiin. 

Paikallisuuksien merkitys ei kuitenkaan ole kadonnut, mitä tukee myös laajempi 

suomalaisten kulttuurituotteiden muodostama konteksti. Kiinnostus erityisesti Pohjois-

Suomen toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin ja kokemuksiin on viime vuosina 

ollut nosteessa kirjallisuudessa. Lisäksi valmisteilla on kolme Lapin sotaa käsittelevää 

elokuvaa. Nähtäväksi jää, millaisille näkökulmille niissä tullaan antamaan painoarvoa ja 

millaisessa valossa tapahtumia tarkastellaan. Tutkielmani näkökulmasta kiinnostavaa on 

 
288 Hiltunen & Sääskilahti 2017, 3. 
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erityisesti se, säilyvätkö suomalais-saksalaiset seurustelusuhteet elokuvissa 

merkittävänä aiheena. 

 

Tutkielmani merkittävimmät haasteet ovat liittyneet elokuva-aineiston analyysin 

monimutkaisuuden lisäksi oman taustani vaikutusten huomioimiseen tutkielman 

tekemisessä. Olen kasvanut Suomessa ja kansallisuudeltani suomalainen, minkä vuoksi 

suomalaisen sodan muistikulttuurin tarkastelu ei ole tapahtunut ulkopuolelta käsin. 

Kirjoitusprosessin aikana olen joutunut haastamaan omia oletuksiani ja 

itsestäänselvyyksinä pitämiäni mielikuvia menneisyydestä. Esimerkiksi tutkielmaa 

aloittaessani ajattelin naiivisti toisen maailmansodan muistikulttuurin olevan 

yksipuolista ja isänmaallista, mutta oletukseni osoittautui vääräksi. Prosessin aikana 

käsitykseni muistikulttuurin eri vivahteista ja muutoksista on syventynyt. Kenties 

kansallisuutta vahvemmin olen joutunut pitämään mielessä sukupuoleni ja arvojeni 

tuoman vaikutuksen aiheen käsittelyyn. Minulla on ollut tasa-arvoajattelusta kumpuava 

käsitys siitä, millainen saksalaisten kanssa seurustelleiden naisten käsittelytapa on 

”parempi” tai ”edistyksellisempi” kuin toinen. Asemani on väistämättä vaikuttanut 

tulkintaan, mutta olen ottanut sen tutkielmaa tehdessä huomioon. 

 

Lisäksi olen jatkuvasti joutunut muistuttamaan itseäni tekeväni tutkielmaa 

muistikulttuureista, en tapahtumahistoriasta. Rajan vetäminen näiden välille on ajoittain 

ollut haastavaa, sillä varsinaiset menneisyyden tapahtumat on ollut pakko ottaa 

huomioon. Joissain tapauksissa minun on ollut olennaista referoida mennyttä, jotta olen 

voinut kiinnittää huomiota unohtamiseen. Menneen tapahtumien avulla olen pystynyt 

selittämään, mitkä tapahtumat ja ilmiöt eivät näyttäydy aineistossa relevantteina. 

Toisaalta, vaikka olen pyrkinyt keskittymään menneisyyden representaatioihin enkä 

historian faktojen oikein esittämiseen, minua on kiinnostanut, miksi jotkin asiat 

esitetään faktoista poikkeavina. Tällainen käsittely on edellyttänyt faktojen tuntemista ja 

esittelemistä. 

 

Tutkielmani aihe ei ole vain kohdistunut kulttuuriseen muistiin vaan myös kummunnut 

siitä. Koska historia-alat ovat yksi kulttuurisen muistin luomisen muodoista,289 

rakentavat historialliset tutkimukset jaettua muistia. Tutkimalla suomalais-saksalaisia 

 
289 Erll 2011, 45. 
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seurustelusuhteita osana Suomen ja Saksan yhteistyön käsittelyn vakiintuneita 

symboleja olen tullut myös uusintaneeksi niiden paikkaa muistikulttuureissa. 

Tutkielmani perusteella ei kuitenkaan voida tehdä varmoja päätelmiä muistikulttuurin 

kehittymisen suunnasta, vaikka aineiston sijoittumista siihen voidaankin tarkastella. 

Laajemman näkökulman saamiseksi olisi tärkeää tutkia elokuvia myös katsojien 

näkökulmasta. Vaikka elokuvat muokkaavat ja tuottavat muistikulttuuria, niiden 

vaikuttavuus vaihtelee. Mahdollinen jatkotutkimus voisikin kääntää näkökulmaa 

katsojien kokemusta kohti. 

 

Lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi kirjallisuudessa ja elokuvissa 

esitettyjen seurustelusuhteiden merkitysten vertaileminen toisiinsa. Laajempi ja 

monimuotoisempi aineisto mahdollistaisi muistikulttuurin syvemmän käsittelyn. 

Aineiston laajentamisen yhteydessä myös ajallisen tarkastelun syventäminen olisi 

mahdollista. Tämän tutkielman pohjalta minua jäi askarruttamaan erityisesti 1990-luvun 

merkitys, ja se, ettei uuspatrioottisen virtauksen aika ole tuottanut fiktiivistä 

elokuvamateriaalia suomalaisten ja saksalaisten suhteista. Toisaalta kiinnostava 

näkökulma tulevaisuuden tutkimukselle on Pohjois-Suomen vaikutukset suhteiden 

saamiin merkityksiin. Perinteisesti pohjoissuomalaista naista on mystifioitu, ja 

samanlaiset mekanismit liittyvät myös alkuperäiskansojen kuvaukseen.290 Myös 

Kätilössä käytetään saamelaiseen kulttuuriin viittaavaa kuvastoa ja äänimaisemaa. 

 

Lisäksi erittäin kiinnostavan tutkimuksen kehityssuunnan muodostaa 

seurustelusuhteiden kansainvälinen konteksti, joka tarjoaa hedelmällisiä vertailukohtia 

suomalaisille suhteiden merkityksille. Suomalaisissa elokuvissa ja 

kaunokirjallisuudessa muodostettuja suhdekuvastoja olisi kiinnostavaa verrata 

esimerkiksi norjalaisiin ja alankomaalaisiin esityksiin ja niiden merkityksiin. 

Kiinnostava seikka on myös, että Islannissa on suhtauduttu erittäin kriittisesti naisiin, 

jotka seurustelivat maata hallussaan pitäneiden ”ystävällismielisten” amerikkalais- ja 

brittisotilaiden kanssa.291 Pohjoismainen vertailu mahdollistaisi kansallisuuden ja 

sukupuolen vaikutusten ja kontrollimekanismien huomioimisen myös näkökulmasta, 

jossa suhteiden miesosapuolet eivät ole kuuluneet sodan häviäjiin. 

 

 
290 Hiltunen & Sääskilahti 2017, 6. 
291 Junila 2000, 162–163. 
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Tutkielmani on ollut askel kohti suomalais-saksalaisten suhteiden kulttuurisen 

merkitysten ymmärrystä. Työni osoittaa, että historiallisilla elokuvilla on paljonkin 

sanottavaa, kun niitä analysoi syvällisesti. Sukupuoli ja kansallisuus eivät ole lakanneet 

vaikuttamasta menneisyyden käsittelytapoihin tai käsityksiimme menneestä. Tutkielma 

muodostaa hyvän lähtökohdan aiheen laajemmalle tutkimukselle ja toivottavasti 

kannustaa myös audiovisuaalisten teosten käyttöön tulevien tutkimusten aineistoina. 
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