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Pro gradu -tutkielmani tarkastelee sodan jälkeisessä suomalaisessa lehdistössä käytyä keskustelua 
sotaleskeydestä, ja erityisesti sitä minkälaista kuvaa leskistä julkisessa keskustelussa rakennettiin. Työni 
keskittyy sotaleskistä luotuun kuvaan, eli eräänlaiseen kategoriaan ja kielelliseen tekoon, ja kertoo siis 
enemmän ympäröivän yhteiskunnan suhtautumisesta sotaleskeyteen, kuin sotaleskistä itsestään.  
 
Aiheena sotaleskeys kytkeytyy niin sukupuoli- ja sosiaalihistoriaan kuin uuteen sotahistoriaankin. Siihen 
nähden miten tutkittu aihe toinen maailmansota sekä sen jälkeinen aika Suomessa on, on sotaleskeyttä 
toistaiseksi käsitelty tutkimuksissa yllättävän vähän. Sotaleskeys ei kuitenkaan ole ainoastaan paikallinen 
ilmiö, joten olen lisäksi hyödyntänyt työssäni kansainvälistä sotaleskeyttä käsittelevää tutkimusta. Vaikka 
aiempi tutkimus on keskittynyt lähinnä ensimmäisen maailmansodan sotaleskiin, koin kansainvälisen 
näkökulman edistävän myös suomalaista sotaleskeyttä käsittelevän keskustelun ymmärtämistä.  
 
Sodan sijaan olen halunnut keskittyä ajankohtaan, jolloin sotatoimet olivat ohi, mutta varsinaisesta rauhasta 
ei vielä voida puhua. Rauhaan paluun vuosien 1945–1950 suomalaisen yhteiskunnan haasteet ja 
epävarmuudet näkyvät myös sotaleskeydestä rakennetussa kuvassa. Tutkimukseni aineisto koostuu ajan 
luetuimmasta päivälehdistöstä, edustaen samalla erilaisia poliittisia ja aatteellisia näkemyksiä. Luetuimman 
poliittisen lehdistön eli Uuden Suomen, Suomen Sosialidemokraatin ja Vapaan Sanan lisäksi olen halunnut 
sisällyttää tutkimukseeni samaan aikaan pienemmän paikallislehden Sisämaa-Laatokan, joka tuo 
tutkimukseen siirtolaislehden näkökulmaa. Eri lehtien väliset erot jäivät tutkimuksessa kuitenkin vähäisiksi. 
Aineistossa lähinnä kansandemokraattinen Vapaa Sana erottui muista poikkeavalla asennoitumisellaan 
päättyneeseen sotaan. Sotaleskistä se kuitenkin kirjoitti muiden lehtien tapaan positiivisessa valossa, 
vaikkakin usein muita värikkäämmällä kielenkäytöllä. Lisäksi muita aineiston lehtiä pienempi Sisämaa-
Laatokka keskittyi pitkälti siirtolaisasioihin, ja kirjoitti muita enemmän esimerkiksi sotaleskien kodinsaannista. 
Kaikki tutkitut sanomalehdet kuitenkin uutisoivat sotaleskeydestä myönteisesti, ja toisaalta kaikissa lehdissä 
sotaleskeyden käsittely väheni tasaisesti vuosi vuodelta. 
 
Lehdistöstä koostuvaa aineistoani olen tarkastellut diskurssintutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Yhtenäistä 
sotaleskeyden kategoriaa rakennettiin nähdäkseni erilaisten puheentapojen eli diskurssien kautta. 
Sotaleskeydestä kirjoitettaessa uutisoinnin tavoitteet vaikuttivat pitkälti siihen, minkälaisia diskursseja 
puheessa tai tekstissä hyödynnettiin. Esimerkiksi sotaleskien puutteellisiin tukiin keskittyvässä uutisoinnissa 
sotaleskeyden kategoriaa rakennettiin osittain erilaisten diskurssien kautta, kuin uusien kotien valmistumisesta 
ja tupaantuliaisista kertovissa kirjoituksissa.  Toisaalta tunnistamani diskurssit olivat myös päällekkäisiä ja 
ilmenivät uutisoinnissa myös samanaikaisesti.  
 
Sotaleskeyden kategoriaa rakennettiin rauhaan paluun vuosina neljän erilaisen diskurssin kautta. Näistä 
puheentavoista sodan diskurssit kumpusivat ensimmäiselle tasavallalle ja sotavuosille tyypillisestä retoriikasta, 
jossa korostui sodan käyntiä tukevat arvot ja ilmaukset. Sankarivainajia, uhrauksia ja velvollisuutta korostava 
puhe ei päättynyt rauhan sopimuksiin, mutta sotavuosille tyypillisiä diskursseja tuli muokata uuteen poliittiseen 
tilanteeseen sopivaksi. Toisaalta sodan uhreja ja muita vastaavia ilmauksia käytettiin myös perusteluna 
sotaleskien avustamisessa. Näin sodandiskurssit liittyivätkin usein sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden 
diskursseihin, joissa korostui sotaleskien avuntarve. Erilaiset tuet ja avustukset olivatkin yleinen aihe 
sotaleskiä käsittelevässä uutisoinnissa. Tällaisissa diskursseissa sotaleskeydestä luotiin yleensä kuvaa 
eräänlaisena ”hyvänä” tai ”ansaitsevana” köyhänä. Uutisoinnissa vedottiin lukijoiden sympatioihin ja usein 
avuntarpeen keskiössä olivatkin sotaorvot, joiden puolesta sotaleskien kuvattiin työskentelevän. Rooli 
sotaorpojen äitinä ja kaatuneen sotilaan vaimona liittivätkin sotaleskeyteen myös naiseuden diskursseja. 
Sotaleskiä haluttiin kuvata ihanteellisina äiteinä ja uskollisina vaimoina, eikä suomalaisessa lehdistöstä näytä 
löytyvän juurikaan heihin kohdistuvaa paheksuntaa tai moralisointia sodan jälkeisinä vuosina. Sotaleskeyden 
naiseuden diskurssit joutuivat kuitenkin tasapainottelemaan ihanteellisten kuvausten ja sotaleskien elämän 



 
 

realiteettien välillä. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että vaikka naisten yleisesti toivottiin sodan jälkeen 
luovuttavan työpaikkansa rintamalta palaaville miehille, sotaleskien ansiotyö nähtiin välttämättömyytenä – 
olivathan he perheensä huoltajia. Sotaleskien asema sotaorpojen äiteinä yhdisti heidät toisaalta myös 
neljänteen tunnistamaani diskurssiin: tulevaisuususkoon. 1940-luvun lopun levottomassa ilmapiirissä 
lehdistön tavoitteena oli luoda eräänlaista selviytymisen narratiivia. Sotaleskien kohdalla tämä tarkoitti sitä, 
että erityisesti siirtolaisasioista kirjoittavassa Sisämaa-Laatokassa, mutta myös muissa aineiston lehdissä, 
sotaleskeys ei edustanut ainoastaan mennyttä sotaa, vaan äitiyden ja lasten kautta yhtä lailla parempaa 
tulevaisuutta. 
 
Sotaleskeyden on usein myöhemmin todettu olleen sodan jälkeen unohdettu aihe. Oma tutkimukseni kuitenkin 
osoittaa, että rauhaan paluun vuosina sotaleskeys ei ollut mikään kielletty aihe, vaan päinvastoin leskien sekä 
sotaorpojen haastava tilanne puhututti päivälehdistössä. Sodan jälkeisen Suomen kontekstissa uutisoinnin 
keinot ja tavoitteet täytyi sopeuttaa ajan vaatimuksiin ja rauhankriiseistä selviämiseen. Samalla hyvin 
erilaisissa tilanteissa olleet naiset niputettiin melko yhtenäiseltä näyttävään sotaleskeyden kategoriaan, jossa 
naiset näyttäytyivät hädänalaisina, mutta ahkerina ja hyvinä äitejä sekä sankarivainajien leskinä. 
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Johdanto  

Ahkera, huolten painama, itsenäinen, kärsimään joutunut, toimelias, uhri, äiti. 

Tässä muutama ominaisuus, joilla suomalaisia sotaleskiä toisen maailmansodan jälkeisessä julkisessa 

keskustelussa luonnehdittiin. Sotien jälkeisessä Suomessa oli yli 30 000 naista, joiden puoliso oli 

aikalaisilmauksen mukaisesti sankarivainaja1. Huoltajaa vaille jääneiden naisten ryhmä ei ollut 

ainoastaan siviilisääty, vaan myös sosiaaliluokka ja yksi monista sodan jälkeisen suomalaisen 

yhteiskunnan haasteista.  Lisäksi se oli oman aikansa ilmiö, johon liitettiin julkisessa keskustelussa 

erilaisia odotuksia, käsityksiä ja ihanteita, joita tässä tutkimuksessa tarkastellaan. 

 

1.1 Tematiikka 

Sotaleskeys on aina seurausta sodasta, sillä se määritelmällisesti edellyttää puolison menehtymistä 

asepalveluksessa sotatoimien seurauksena. Sota-aikana leskien ja vaimojen välinen raja hämärtyy 

sotilaiden ollessa rintamalla, mutta syvenee jälleen rauhan myötä.2 Sotaleskeys ei siis pääty 

rauhansopimuksiin, vaan ennemminkin se saattaa konkretisoitua vasta sodan päättyessä, kun muut 

sotilaat palaavat kotiin.3 

Sotaleskeyden tutkiminen kertoo yhtä aikaa niin miehen ja naisen, kuin yksilön ja yhteiskunnankin 

välisestä suhteesta. Miehen sankarillisena nähty kuolema on määrittänyt uudelleen myös lesken 

aseman yhteiskunnassa. Tämä on nostanut esille kysymyksiä valtion vastuusta huoltajansa 

menettäneiden perheiden toimeentulosta. Sotaleskeyttä voidaan tutkia yksilöiden kokemusten kautta, 

mutta toisaalta heitä voidaan myös tarkastella kategorisoituna ryhmänä ja kulttuurisena kategoriana, 

jonka suhde sotaan tekee sotaleskeydestä paljon siviilisäätyä moniulotteisemman tutkimuksen 

kohteen. Sotaleskeys on niin äitiyden, perheen kuin yksinäisyydenkin historiaa. Toisaalta se on 

samaan aikaan sukupuoli ja sosiaalihistoriaa, ja laajentaa näkemyksiämme esimerkiksi naisten 

tekemästä työstä ja sen merkityksestä.4  

                                                           
1 30 000 lesken lukumäärä perustuu huoltoeläkettä saaneiden leskien, sekä naimisissa olleiden kaatuneiden sotilaiden 
määrään. Lisäksi oli naisia, jotka saatettiin yhteisöissään mieltää sotaleskiksi, vaikka he eivät olisikaan olleet lesken 
eläkkeeseen oikeutettuja.  Loipponen 2010, 21, 158. Sotasampo-tietopalvelun mukaan vuosien 1939–1945 
sankarivainajista naimisissa oli 31 559. Sotasampo.fi luettu 8.1.2022. Rajaukset: siviilisääty/naimissa. 
2 Heineman 1999, 45. 
3 Raitis 1993, 264.  
4 Lanthier 2004, 1. 
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Tutkimuksen kohteena sotaleskeys on toisaalta samalla hyvin aikaan ja paikkaan sitoutunut ilmiö. 

Sotaleskien rooli yhteiskunnassa saattaa riippua esimerkiksi sodan lopputuloksesta, ja olla erilainen 

sodan ja rauhan aikana. 5Aiemmassa sotaleskiä käsitelleessä tutkimuksessa on jo jonkin verran 

tarkasteltu sitä, minkälaista kuvaa sotaleskeydestä luotiin sotavuosina. Tämä tutkimus keskittyy 

puolestaan siihen, miten sotaleskeyttä käsiteltiin suomalaisessa julkisessa keskustelussa sotaa 

seuranneina rauhaan paluun vuosina.  

Sotaleskeys on väistämättä sukupuolittunut käsite. Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa sana 

sotaleski tarkoitti käytännössä aina naista,6 ja myös kansainvälisesti leskeydellä on yleensä viitattu 

naisiin. Tätä on perusteltu esimerkiksi naisten korkeammalla eliniällä, ja näin ollen suuremmalla 

todennäköisyydellä jäädä leskeksi. Toisaalta voidaan väittää, että niin avioitumisella kuin 

leskeydelläkin on ollut suurempi merkitys naisten kuin miesten taloudelliseen ja sosiaaliseen 

asemaan.7 Näin ollen sotaleskeyden tutkimus kiinnittyy samalla sukupuoleen, ja voidaankin pohtia, 

miten sotaleskeydestä rakennettu kuva suhtautui ajalle tyypillisiin sukupuolieroihin. 

Tässä tutkimuksessa sukupuoli nähdään sosiaalisesti määrittyvänä tekijänä, joka on vahvasti 

sidoksissa aikaan. Sukupuolta voidaan tarkastella esimerkiksi Yvonne Hirdman lanseeraaman 

sukupuolisopimuksen käsitteen näkökulmasta, jolla viitataan niihin sanomattomiin sääntöihin, jotka 

määrittelevät miesten ja naisten oikeuksia, velvollisuuksia ja suhteita.8 Sotaleskeyden kautta on 

mahdollista laajentaa näkemystä siitä, minkälaista naiseutta sodan jälkeisessä Suomessa rakennettiin, 

minkälainen rooli naisille katsottiin sukupuolisopimuksen mukaiseksi ja millä edellytyksillä siitä 

saattoi poiketa. Usein perheensä huoltajina toimineet sotalesket muodostivat siinä mielessä 

poikkeuksellisten naisten ryhmän, että esimerkiksi suhtautuminen heidän työssäkäyntiinsä näyttää 

poikenneen ajalle tyypillisestä kotiäiti-ihanteesta. Sotaleskeyden tarkasteleminen sukupuolen tai 

sukupuolisopimuksen näkökulmasta ei siis tarkoita pelkästään sotaleskien vertaamista vastakkaiseen 

miesten rooliin yhteiskunnassa, vaan myös sen tarkastelemista miten sotaleskeys suhtautui toisen 

maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan käsityksiin naisen asemasta. Sotaleskien asemaa toisen 

maailmansodan jälkeisessä Suomessa avaan laajemmin toisessa luvussa. 

                                                           
5 Esimerkiksi sisällissodan jälkeisessä Suomessa suhtautuminen punaisiin leskiäiteihin poikkesi merkittävästi 
valkoisista. Ks. Satka 1994a, 276–279, Lintunen 2018, 195–200. 
6 1940-luvun Suomessa naiset eivät suorittaneet asepalvelusta, eikä samaa sukupuolta olevien avioliittoa tunnettu. 
7 Esimerkiksi englannin widow on niitä harvoja sanoja, joiden perusmuoto viittaa naiseen. Miespuolinen leski on 
widower. Smith 2012, 4. Heineman 1999, 5. 
8 Rantalaiho 1994, 14. 
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Tämän tutkimuksen kohteena on sotaleskeyden rakentuminen suomalaisessa julkisessa keskustelussa 

rauhaan paluun vuosina 1945–1950. Julkisella keskustelulla viittaan nimenomaan sanomalehdistössä 

käytyyn keskusteluun ja yhteiskunnassa yleisesti tunnettuihin puheenaiheisiin, olihan lehdistö 

aikansa isoin joukkotiedotusväline. Jokainen lehdistön kirjoitus osallistuu julkiseen keskusteluun, 

mutta samalla pyrkii johonkin. Lehdistö ei siis luo täysin uusia julkisuuden puheenaiheita, mutta 

jokainen puheenvuoro vaikuttaa aiheesta käytyyn keskusteluun.9 Julkisen keskustelun käsitteen 

käyttö on nähdäkseni perusteltua myös siksi, ettei tutkittava aineisto koostu ainoastaan sanomalehtien 

toimittajien tuottamista teksteissä. Sanomalehdistössä lainattiin laajasti esimerkiksi poliitikkojen tai 

liittojen tekemiä aloitteita ja puheita, ja esimerkiksi Sotaleskien Huolto ry:n näkemyksiä sotaleskistä 

lainattiin sanomalehdistössä toistuvasti. Osittain poliittisista äänenkannattajalehdistä muodostuva 

aineisto kuvaa toisaalta myös politiikassa esitettyjä näkemyksiä.  Lehdistössä käydyllä julkisella 

keskustelulla on oleellinen osa siinä, miten ympäröivää yhteiskuntaa hahmotamme, ja lehdistön 

voidaankin katsoa heijastavan oman aikansa henkistä ilmapiiriä, ajattelua ja käsityksiä. 10 Näin ollen 

lehdistöntutkimus on samalla sitä ympäröivän yhteiskunnan tutkimusta.11  

Lehdistön kirjoituksia ei siis voida tutkia julkaisukontekstistaan irrallisina. Tutkimukseni sijoittuu 

1940-luvun loppuun eli eräänlaiseen sodan ja rauhan taitteeseen. Tilanteeseen, jossa aseet olivat jo 

vaienneet, mutta sota oli vielä vahvasti läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sodan jälkeinen Suomi 

oli monessa mielessä erilainen yhteiskunta kuin se, josta sotaan lähdettiin. Ulko- ja sisäpoliittisen 

ilmapiirin muutosten myötä on puhuttu siirtymisestä niin sanottuun toiseen tasavaltaan, jolle olivat 

leimallisia ystävällismielinen idänpolitiikka sekä hyvinvointivaltion rakennus.12 Muutoksista 

huolimatta puhumme sodan jälkeisestä Suomesta kuitenkin edelleen sellaisten käsitteiden kuten 

rauhaan paluu ja jälleenrakennus kautta. Nämä aikalaiskäsityksistä kumpuavat käsitteet eivät 

kuitenkaan kuvaa siitä, minkälaisten haasteiden ja kriisien edessä suomalainen yhteiskunta sodan 

jälkeen oli. Sota oli virallisesti ohi, mutta sen aiheuttama kriisi jatkui – mikä näkyy myös tämän 

tutkimuksen aineistossa. 

Sotaleskien on myöhemmin sanottu olleen aihe, josta sodan jälkeen vaiettiin.13 Rauhan myötä 

julkisen keskustelun oli muututtava ja sodan muistot täytyi ainakin virallisella tasolla hiljentää 

Neuvostosuhteiden takia.  Itsesensuurin lisäksi muutosta voidaan selittää myös sillä, että 

                                                           
9 Alasuutari 1996, 28. 
10 Boberg 2004, 44. 
11 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 17. 
12 Alasuutari 1996, 11. 
13 Salonen 1995, 27. Ks. Myös Tiistaitiima, 24.3.1992. 
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sotapropagandan paatoksellinen isänmaallinen retoriikka oli yksinkertaisesti kuluttanut itsensä 

loppuun.14 Toisaalta yhteiskunnallinen keskustelu samalla monipuolistui, kun pitkään maan alla 

toimineet kommunistit pääsivät aloittamaan laillisen toimintansa ja perustivat omia 

äänenkannattajiaan rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. Vaikka paljosta vaiettiin, olivat sotalesket, 

evakot, orvot ja invalidit samalla eläviä muistutuksia sodasta, joita ei julkisessa keskustelussa voitu 

kokonaan ohittaa.15 Onkin mielenkiintoista tarkastella, miten rauhaan paluun vuosien lehdistössä, 

sotaleskien kaltaista, sodan synnyttämää ryhmää käsiteltiin, kun sotapropagandalle ei enää ollut tilaa 

eikä tarvetta. 

 

1.2 Aiempi tutkimus  

Toinen maailmansota ja sen seuraukset ovat olleet eräänlainen kestoaihe suomalaisessa 

historiantutkimuksessa vuosikymmeniä. Uusi sotahistoria ja sosiaalihistorian teemat ovat kuitenkin 

moninaistaneet näkökulmiamme sotaan ja sen vaikutuksiin niin yksilöille kuin yhteiskunnillekin.  

Vaikka sodan muistelu olikin pitkään lähinnä miesten osa, historiantutkimus on toistaiseksi 

keskittynyt sotaleskeyteen hämmästyttävän harvoin.  Vähäinen suomalaisia sotaleskiä käsittelevä 

tutkimus on keskittynyt pitkälti leskien kokemuksiin tai taloudelliseen tilanteeseen.  

Esimerkiksi Jaana Loipponen on väitöskirjassaan Telling Absence: War Widows, Loss and Memory 

(2010) tarkastellut viiden karjalaisen sotalesken kokemuksia haastatteluiden kautta. Keskeistä 

Loipposen tutkimuksessa on menetyksen kokemukseen keskittyminen. Sotaleskien 

selviytymiskeinoja on puolestaan tarkastellut Kaarina Saukkonen pro gradu -työssään "Sitä vaan 

täytyy selvitä": sotaleskien selviytymiskeinoja toisen maailmansodan jälkeen Pielisjärven seudulla 

(2002). Lisäksi sotaleskien taloudellista asemaa ja työhuoltoa on tutkittu muutamissa 

opinnäytteissä.16 Sotaleskien tarinoita on koonnut myös Tuula Salmi teoksessaan Kansakunnan lesket 

(1986), joka oli ensimmäisiä sotaleskien kokemuksia keränneitä teoksia. Salmen tutkimukseen on 

usein viitattu puhuttaessa suhtautumisesta sotaleskiin, sillä Salmen mukaan sotaleskiltä riistettiin 

sukupuoli, eikä esimerkiksi heidän uudelleen avioitumistaan tai huvitteluaan katsottu hyvällä.17 

Salmen teos ei kuitenkaan ole erityisen tieteellinen, eikä kaikille teoksessa esitetyille näkemyksille 

                                                           
14 Vrt. Kivimäki 2015, 292. 
15 Kinnunen 2017, 109. Holmila & Mikkonen 2015, 33. 
16 Esimerkiksi Kriikku 1996 ja Pärnänen 2006. 
17 Salmi 1986, 46–48. 
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löydy tukea muusta suomalaisesta tutkimuksesta.18 Siitä huolimatta Kansakunnan lesket on yksi 

kattavimmista ja viitatuimmista suomalaista sotaleskeyttä käsittelevistä teoksia. 

Yksilöiden ja heidän kokemustensa sijaan tämän tutkimuksen kohteena on sotaleskeyden 

rakentuminen sosiaalisena ja kulttuurisena käsitteenä. Näin ollen aineisto koostuu muistitiedon sijaan 

kirjallisista lähteistä. Muutamissa viime vuosien sotaleskeyttä käsittelevissä tutkimuksissa lehdistöä 

onkin jo ehditty hyödyntämään. Esimerkiksi Katri Sjögren on pro gradu -työssään Surun politiikka: 

Sotaleskeyden käsittely kolmessa sota-ajan lehdessä (2013) tarkastellut retorisen analyysin kautta, 

kuinka Suomen Kuvalehti, Kotiliesi ja Aseveli käsittelivät sotavuosina sotaleskeyttä surun ja 

menetyksen kokemusten kautta.  Myös Seija Aunila on väitöskirjatyössään (2020) sivunnut 

sotaleskeyden käsittelyä tutkiessaan sotavuosien naisihannetta Kotiliesi -lehdessä. Molemmat 

tutkimukset toimivat hyvänä vertailukohtana omalle työlleni, sillä niiden pohjalta on mahdollista 

vertailla lehdistön tapaa käsitellä sotaleskeyttä sota- ja rauhaan paluun vuosien välillä.  Lehdistössä 

rakennetun sotaleskeyden kuvan kautta voidaan löytää niin diskurssien muutosta kuin jatkuvuuttakin. 

Tämä tutkimus keskittyy sen sijaan lähes päivittäin ilmestyviin sanomalehtiin, ja pyrkii näin ollen 

tavoittamaan yleisempää kuvaa, kuin mitä pelkästään naisille suunnattu aikakauslehti voi tarjota. 

Lehtien sisältö pohjautuu aina osittain lukijakunnan asenteisiin, eikä esimerkiksi porvarillinen 

naistenlehti Kotiliesi välttämättä anna kattavaa kuvaa ajan julkisesta keskustelusta. Aikakauslehtien 

sisällöt olisivat voineet muodostaa tutkimuksen aineistosta kuvailevamman ja monisanaisemman, 

mutta sanomalehdet kertovat nähdäkseni paremmin julkisen keskustelun arkisista ja toistuvista 

puheenaiheista. 

 

Vaikka pelkästään sotaleskeyteen keskittyvää tutkimuksia on Suomessa toistaiseksi tehty vähän, on 

sotaleskiä sivuttu muun muassa sotaorpoutta käsittelevissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Suvi 

Haapalahden pro gradu -tutkielma Isänmaan isättömät. Sotaorpous osana toisen maailmansodan 

jälkeistä suomalaista yhteiskuntaa (2007) käsittelee myös orpojen äitejä eli sotaleskiä. Lisäksi 

suomalaisten naisen asemaa ja työpanosta toisen maailmansodan aikana selvittäneessä kyselyssä ja 

sen pohjalta kootussa teoksessa Naisten aseet (1993) sivutaan sotaleskeyttä Riikka Raittiin omaisen 

kaatumista käsittelevässä artikkelissa.  Samoin Ilona Kemppaisen sotavuosien sankarikuolemaa sekä 

perhekäsityksiä käsittelevät artikkelit ja tutkimukset avaavat samalla myös kuvaa sotaleskeydestä ja 

ajan ihanteista. 

 

                                                           
18 Esim. Raitis 1993, 276.  
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Kansainvälistä sotaleskeyteen keskittyvää tutkimusta löytyy sen sijaan runsaammin. Sotaleskeyttä on 

tarkastellut esimerkiksi Erika Kuhlman teoksessaan Of Little Comfort: War Widows, Fallen Soldiers, 

and the Remaking of Nation after the Great War (2012). Niin ikään ensimmäisen maailmansodan 

sotaleskiä on tutkinut Angela Smith, joka teoksessaan Discourses Surrounding British Widows of the 

First World War (2012) tarkastelee diskursseja sotalesken eläkettä hakevien naisten ja viranomaisten 

välisissä kirjeissä. Tutkimuksessa esille nousevat erityisesti moraalin ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

diskurssit sotaleskien ja viranomaisten kirjeenvaihdossa, sekä taustalla vaikuttaneet patriarkaaliset 

ja nationalistiset arvot. Kirjeet eivät ole samalla tavalla julkinen viestinnän muoto kuin lehdistö, 

mutta Smithin näkökulma tarjoaa silti mahdollisuuden pohtia yhtäläisyyksiä brittiläisen ja 

suomalaisen sotaleskeyden kuvan välillä. Rankalaista leskeyttä on puolestaan tutkinut Michael 

Lanthier teoksessaan Women alone: Widows in thrid republic France, 1870–1940 (1999), joka 

tarkastelee tutkimuksessaan sitä, miten poikkeuksellisesti valtio suhtautui sotaleskiin ”tavallisiin” 

leskiin verrattuna. Teoksessa käydään läpi myös sotaleskien ja viranomaisten sekä 

hyväntekeväisyysjärjestöjen suhdetta kolmannen valtakunnan ajan Ranskassa. 

Sotaleskien ja muiden yksinäisten naisten asemaa toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa on 

puolestaan tutkinut Elizabeth D.  Heineman teoksessaan What Difference Does a Husband Make? 

(1999), joka niin ikään tuo tälle tutkimukselle kansainvälistä vertailukohtaa. Heinemanin tutkimus 

tarjoaa mielenkiintoista näkökulmaa naisen siviilisäädyn merkityksestä tarkastelemalla 

sotaleskien asemaa Kansallissosialistisessa Saksassa kuin myös myöhemmin länsi- ja itä-

Saksassa, tuoden näin esille esimerkiksi sen, miten ympäröivän yhteiskunnan näkemys sodasta 

vaikutti sotaleskeyteen suhtautumiseen. Toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista naista on 

käsitelty myös Claire Duchenin ja Irene Bandhauser-Schöffmannin toimittamassa teoksessa When 

the War was over (2000). Tutkimuksen menetelmiä pohdittaessa avuksi oli myös Barbara Klausin 

kirjoitus Identifying the “right” widow in WW1 newspapers. 

Kansainvälistä sotaleskeyttä käsittelevää tutkimusta ei ole aiemmin suomalaisessa tutkimuksessa 

juurikaan hyödynnetty. Nähdäkseni suomalainen sotaleskeys ei kuitenkaan ollut mikään 

poikkeuksellinen ilmiö, jonka perusteella sitä ei voitaisi verrata esimerkiksi saksalaiseen 

sotaleskeyteen. Vaikka sotaleskeys kytkeytyykin valtion käymään sotaan, voidaan se nähdä myös 

valtionrajoja laajempana ilmiönä. Näin ollen pyrinkin tuomaan esille suomalaisen sotaleskeyden 

ominaispiirteitä sekä samankaltaisuutta suhteessa kansainväliseen tutkimukseen. Toisin sanoen 

lähestymistapani paikalliseen ilmiöön on osittain ylirajainen, sillä uskon vertailevan ulottuvuuden 

auttavan ymmärtämään myös suomalaista sotaleskeyttä paremmin. Samalla on kuitenkin pidettävä 

mielessä, että esimerkiksi vuosien 1914 ja 1945 välisessä Euroopassa naisten asemassa tapahtui 
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paljon muutoksia, mikä tarkoittaa samalla, ettei esimerkiksi ensimmäisessä maailmansodassa 

leskeksi jääneen ranskalaisen tai saksalaisen naisen tilanne vastannut toisen maailmansodan jälkeistä 

Suomea. 

  

Työni kytkeytyy sekä rauhaan paluun että naisen asemaa käsittelevään tutkimukseen, eikä käsityksiä 

sotaleskeydestä voida ymmärtää ilman käsitystä ajan ilmapiiristä. Ymmärrystä sodan jälkeiseen 

suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoaa esimerkiksi Antero Holmilan ja Simo Mikkosen Suomi sodan 

jälkeen (2015), joka antaa hyvän kuvan sodan jälkeisten vuosien haasteista, ja purkaa tiettyjä 

jälleenrakennuksen ja yhtenäisyyden myyttejä.  Lisäksi esimerkiksi Kirsi-Maria Hytösen ja Ville 

Kivimäen toimittaman Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950 (2015) 

teoksen eri artikkelit taustoittavat monipuolisesti sodan jälkeistä suomalaista yhteiskuntaa. Lisäksi 

ajan lehdistön toiminnan ymmärtäminen on tutkimukselleni oleellista.  Rauhaan paluu vuosien 

lehdistöstä antavat kattavaa kuvaa esimerkiksi Esko Salminen teoksessaan Aselevosta 

kaappaushankkeeseen. Sensuuri ja itsesensuuri Suomen lehdistössä 1944–1948 (1979), Päiviö 

Tommila ja Raimo Salokangas teoksessaan Sanomia kaikille (1998), sekä tuoreempana näkökulmana 

Antero Holmilan artikkeli Jälleenrakentamisen narratiivit ja niiden muotoutuminen Suomen 

lehdistössä 1944–1945 (2008), joka kuvaa hyvin lehdistön roolia kansakunnan yhtenäisyyttä luovana 

toimijana. Samalla Holmila avaa artikkelissaan rauhaan paluun narratiiveja.  

Yhtä lailla käsitykset naiseudesta ja naisen asemasta ovat pitkälti aikaan ja paikkaan kytköksissä. 

Naisten asemaan 1940-luvulla näkökulmaa tuo esimerkiksi Mirja Satkan artikkeli ’Sota-aika 

perhekäsitysten ja sukupuolten suhteiden murroksena’ (1993), jonka keskiössä ovat sodan 

vaikutukset yhteiskunnan käsityksiin perheistä ja naisten asemasta. Satkan mukaan sota vaikutti 

vallitsevaan naisihanteeseen ja pakotti kyseenalaistamaan erimerkiksi sukupuolten välistä työnjakoa, 

mutta toisaalta sodan jälkeen haluttiin myös palata perinteisiin rooleihin.   Naisten asemaa sodan 

jälkeisessä Suomessa on käsitelty kattavasti myös Anneli Anttosen, Lea Henriksonin sekä Ritva 

Nätkin toimittamassa teoksessa Naisten hyvinvointivaltio (1994), jonka eri artikkelit käsittelevät niin 

äitiyttä, palkkatyötä kuin ihanteellista naiskansalaisuuttakin suomalaisessa yhteiskunnassa. Naisten 

palkkatyötä sotavuosien sekä jälleenrakennuksen aikana on puolestaan tutkinut Kirsi-Maria Hytönen 

muistelukerrontaan painottuvassa tutkimuksessaan Ei elämääni lomia mahtunut (2014). 

 

1.3 Lähdeaineisto   



 

8 
 

Tarkastelemani lehdet löytyvät Kansalliskirjaston digitaalisista aineistoista, joihin lehdet on digitoitu. 

Digikirjaston hakutoiminto mahdollistaa aineiston tehokkaamman läpikäymisen, mutta tarkoittaa 

samalla tutkijalle valintoja hakusanojen ja rajausten suhteen. Olen hakenut tutkimukseen 

valikoituneista sanomalehdistä hakutoiminnon avulla sotaleskeyttä käsitteleviä kohtia hakusanalla 

sotalesk* ja rajannut tarkasteluni vuosien 1945 ja 1950 välille. Kuten seuraavassa luvussa tarkemmin 

perustelen, ei rauhaan paluuta voi määritellä tarkasti rajautuvaksi ajanjaksoksi. Olen kuitenkin 

pyrkinyt ottamaan tarkasteluun rajatun sodan jälkeisen ajankohdan, jolloin sodan aiheuttama kriisi on 

edelleen läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Kattavan kuvan saamiseksi aineistoni lehdet koostuvat kolmesta hyvin erilaisesta poliittisesta 

äänenkannattajasta eli Uudesta Suomesta, Suomen Sosialidemokraatista ja Vapaasta Sanasta. Lisäksi 

tarkastelen pienempää ja sitoutumatonta Sisämaa-Laatokkaa. Vaikka tietynlainen puolueettomuus 

nähdään usein journalismin tavoitteena, ei uutisointi ole kielitieteilijä Roger Fowlerin mukaan 

koskaan täysin puolueetonta. Faktojen sijaan se on ennemminkin esitys maailmasta ja sisältää siis 

samalla arvoja, uskomuksia ja ideologioita.19 Tutkijan näkökulmasta uutisointi sisältää aina 

yksilöiden ja yhteisöjen valintoja, ja on samalla myös vallankäyttöä.20 Näin ollen en koe perustelluksi 

koostaa aineistoani näennäisesti puolueettomista lehdistä. Sen sijaan tutkimukseen valikoituneet 

lehdet edustavat erilaisia yhteiskunnassa vallinneita näkemyksiä esimerkiksi eri yhteiskuntaluokkien 

näkemyksistä naisten ansiotyöstä. Toisaalta aatteellisesti erilaisten lehtien mahdollisesti 

samansuuntainen sisältö kertoo nähdäkseni kattavammin julkisesta keskustelusta, kuin yhden 

puolueettoman lehden antama kuva. Lisäksi poliittisten äänenkannattajien tarkastelu helpottaa 

aineiston analysointia, kun lehden arvot sekä lukijakunta ovat helpommin tutkijan tavoitettavissa. 

Esimerkiksi Sosialisti-lehden päätoimittaja Taavi Tainion esitti vuonna 1906 arvion, jonka mukaan 

työväki otti lehden sitä paremmin vastaan, mitä selkeämpi sosialistinen kanta lehdellä oli. Toisin 

sanoen lehden kannatti julkaista lukijakunnalleen suunnattua sisältöä, sillä esimerkiksi 

työväenlehdeksi leimautunut lehti ei voisi laajentaa tilaajakuntaansa muuhunkaan suuntaan.21 Sen 

sijaan yksittäisten toimittajien tarkastelu ei tämän työn puitteissa ole mahdollista, sillä nimellä 

kirjoittaminen alkoi yleistyä suomalaisessa lehdistössä vasta 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.22 

                                                           
19 Fowler 1991, 4. 
20 Boberg 2004, 40. 
21 Tommila & Salokangas 1998, 101. Salminen 1988, 156. 
22 Kurvinen 2008, 316. 
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Tutkimukseen valikoituneiden lehtien tuli siis edustaa keskenään erilaisia maailmankatsomuksia, 

mutta löytyä myös digitoituina.23 Lisäksi lehtien tuli olla levikiltään tarpeeksi suuria, jotta niiden 

voitaisiin katsoa edustavan mahdollisimman kattavasti suomalaisessa julkisessa keskustelussa 

edustettuja näkökantoja. Tähän tarkoitukseen valikoitui kolme erilaista päivälehdistön edustajaa. 

Uusi Suomi oli Suomen luetuimpia lehtiä 1940-luvun lopussa.24 Sitä suurempaan levikkiin pystyi 

esimerkiksi vuonna 1948 vain Helsingin Sanomat.25 Uusi Suomi oli toiminut Kokoomuksen 

äänenkannattajana aina puolueen perustamisesta 1918 lähtien. Lehden poliittisuus näkyi 

toimittajakunnassa, joka rekrytoitiin pitkälti puolueeseen kuuluvista, tai sen ideologian hyväksyvistä 

henkilöistä.26 Puolueellinen painotus näkyi lähinnä uutisvalinnoissa ja varsinkin vaaleja edeltäneessä 

kirjoittelussa vielä 1950- ja 1960-luvuilla, mutta väheni myöhemmin. Lehti julistautui lopulta 

sitoutumattomaksi vuonna 1976, mutta Kokoomus ohjasi puoluetukeaan lehdelle tämänkin jälkeen.27  

Suomen Sosialidemokraatti oli nimensä mukaisesti Sosialidemokraattisen puolueen (SDP) 

äänenkannattaja. Myös sen toimitukseen kuului puolueen jäseniä ja SDP:n johto oli merkittävässä 

asemassa lehden linjaa määriteltäessä.28 1800-luvun lopulla perustettu Työmies sai sisällissodan 

jälkeen uuden nimen ja Suomen Sosialidemokraatin nimellä lehti ilmestyi vuosina 1918–1988. 

Levikissään29 se ei yltänyt aivan samanlaisiin lukuihin kuin oikeistokilpailijansa, mutta oli silti 

luetuin vasemmiston äänenkannattaja sotien jälkeisessä Suomessa.30  

Melko kunnioitettavaan levikkiin31 ylsi myös kansandemokraattien32 tuore julkaisu Vapaa Sana, joka 

toimi vuodesta 1944 alkaen vastaperustetun Suomen Kansan Demokraattinen Liiton (SKDL) 

äänenkannattajana. Lehti oli aiemmin toiminut niin kutsuttujen ”kuutosten”33 lehtenä, mutta oli 

sensuurin toimesta lakkautettu jatkosodan aikana. Jatkosodan jälkeen ”kuutoset” olivat mukana 

perustamassa SKDL:ää, ja Vapaa Sana alkoi ilmestyä liiton lehtenä jo vuoden lopussa. Kuutosten 

lisäksi lehden toimituksessa työskenteli monia tunnettuja kommunisteja, kuten Hertta Kuusinen sekä 

Yrjö Leino. Kommunistinen puolue (SKP) sai myöhemmin omaksi äänenkannattajakseen Työkansan 

                                                           
23 Tutkimushetkelle kaikkia suomalaisia rauhaan paluu vuosien lehtiä ei oltu vielä digitoitu.  
24 Ks. Liite 1 lehtien levikistä vuonna 1948. 
25 Perko 1988, 78. 
26 Salminen 1979, 29. 
27 Tommila & Salokangas 1998, 247. 
28 Salminen 1979, 45. 
29 Ks. Liite 1 lehtien levikistä vuonna 1948. 
30 Perko 1988, 78. 
31 Ks. Liite 1 lehtien levikistä vuonna 1948. 
32 Yhteisnimitys kommunisteille ja vasemmistososialisteille. 
33 “Kuutoset” eli Karl Harald Wiik, Mikko Ampuja, Väinö Meltti, Yrjö Räisänen, Kaisu-Mirjami Rydberg ja Cay Sundström 
olivat SDP:stä 1940 erotettujen kansanedustajien muodostama sosialistinen eduskuntaryhmä.  
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Sanomat, mutta erityisiä linjaeroja lehtien väliltä ei juurikaan löytynyt. Ne yhdistyivätkin vuonna 

1956 Kansan Uutisiksi.34  Vapaan Sanan uutisointi erottuu tutkimuksen muusta lähdeaineistosta, sillä 

kansandemokraattien värikkäässä kielenkäytössä ja hyökkäävässä retoriikassa sotaleskeyttä 

hyödynnettiin esimerkiksi erilaisten poliittisten vastustajien halventamiseen.35 

Isojen poliittisten äänenkannattajien lisäksi tutkimukseen valikoitui myös yksi pienempi 

paikallislehti. Sitoutumatonta paikallislehteä ja samalla evakkolehteä tutkimuksessa edustaa 

Laatokka, myöhemmin Sisämaa-Laatokka nimellä ilmestynyt julkaisu. Perkon mukaan Laatokka oli 

sotavuosina irtisanoutunut monen muun karjalaisen lehden tapaan poliittisista sidoksistaan, vaikka 

olikin aiemmin ollut kokoomusmielinen. Poliittisten sitoumusten sijaan Laatokka ajoi ahkerasti 

siirtoväen asioita. Jatkosodan päättymisen jälkeen lehti päätyi evakkotaipaleellaan lopulta 

Pieksämäelle, jossa se alkoi 1946 ilmestyä Sisämaa-Laatokka nimellä. Paikkakunnan vaihto johti 

kuitenkin levikin puolittumiseen, ja Sisämaa-Laatokka onkin tarkastelemistani lehdistä pienin 

yltäessään vuonna 1948 levikillään vain vähän reiluun 9000 kappaleeseen.36 Lehti lakkautettiin 

lopulta vuonna 1951.37 Pienemmästä levikistä ja lakkautuksesta huolimatta Sisämaa-Laatokalla on 

silti paikkansa tutkimuksen lähdeaineistossa, sillä sen luonne evakkolehtenä nostaa esille isoista 

poliittista äänenkannattajista osittain poikkeavia näkemyksiä ja tapoja esittää sotaleskeyttä. Muihin 

aineiston lehtiin verrattuna siinä keskityttiin myös useammin maaseudun kuin kaupungin 

näkökulmiin. Sodanjälkeinen Suomi oli hyvin maaseutuvaltainen, ja toisin kuin muu tämän 

tutkimuksen aineisto antaa ymmärtää, monet sotalesket ovat väistämättä työskennelleet maatalouden 

parissa ja omilla tiloillaan.38 Näiden neljän sanomalehden lisäksi olen hyödyntänyt myös jonkin 

verran tutkimusaineistoa täydentävää materiaalia muusta ajan lehdistöstä. 

Sodan jälkeisessä Suomessa sotalesket eivät olleet päivän polttavin uutisaihe verrattuna esimerkiksi 

sellaisiin aiheisiin kuten sotasyyllisyysoikeudenkäynnit tai sotakorvaukset. Sotaleskeyttä käsitteleviä 

kohtia löytyy lehdistä kuitenkin laajasti39, vaikka esimerkiksi Kaatuneiden Omaisten Liiton toimintaa 

tutkinut Torsti Salonen on väittänyt, että sodan jälkeen sotalesket haluttiin unohtaa.40 Ajankohtaisia 

uutisoinnissa esille nostettuja aiheita olivat esimerkiksi leskien ja orpojen koulutus ja toimeentulo. 

Muutos sota- ja rauhaan paluun vuosien välisen uutisoinnin määrässä saattaisi olla suurempi 

                                                           
34 Salminen 1979, 49; 53–54. 
35 Laajemmin sotaleskeyden politisoinnista Juutila 2021. 
36 Ks. Liite 1 lehtien levikistä vuonna 1948. 
37 Perko 1988, 79, 104–107. 
38 Esim. ”Siirtoväen sijoitustilanne paranee huomattavasti vuoden alkupuoliskolla”, Sl, 15.02.1947. 
39 Ks. Liite 2 Hakutulosten määrät hakusanalle sotalesk*. 
40 Salonen 1995, 27. 
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aikakauslehtien kohdalla. Esimerkiksi Seija Aunila on todennut Kotilieden olleen sotavuosina 

mukana yhteiskunnassa vallitsevassa propagandistisessa ohjauksessa, mutta lehden sota-ajan 

naiskuvan olleen vain poikkeustila.41 Voikin olla, ettei sotaleskeys ole enää rauhan aikana 

näyttäytynyt yhtä ajankohtaiselta ja tärkeältä aiheelta aikakauslehdistössä, kuin mitä se oli 

sotavuosina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sotaleskeys olisi herättänyt keskustelua vuosien 

1944–1950 sanomalehdistössä. 

Pyrin valikoimaan tarkasteluuni keskenään erilaisia sanomalehtitekstejä. Esimerkiksi pelkkä 

pääkirjoitusten tarkastelu ei antaisi tarpeeksi kattavaa kuvaa sotaleskeydestä osana julkista 

keskustelua. Sotaleskeys oli 1940-luvun loppupuolella verrattain arkinen aihe, joka harvemmin pääsi 

lehtien etusivuille. Lisäksi voidaan väittää aikalaislukijan todennäköisesti lukeneen lehdestä 

muutakin kuin pääkirjoituksen tai etusivun. Varsinaisten uutisten lisäksi olen sisällyttänyt 

tarkasteluuni sotaleskiä käsitteleviä kohtia mainos- ja ilmoituspalstoilta, sillä nähdäkseni lehtien 

sisällöt olivat kokonaisuudessaan sekä heijastelemassa että luomassa julkisen keskustelun käsityksiä 

sotaleskeydestä. Lisäksi näen tärkeänä, että aineisto sisältää myös sotaleskien itsensä kirjoittamia 

tekstejä, koska he ovat yhtä lailla itse osallistuneet sotaleskeyden kuvaamiseen, eikä sotaleskien 

kirjoittamia mielipidekirjoituksia tai ilmoituksia tule näin ollen jättää tutkimuksen ulkopuolelle. 

Uutisten ja erilaisten mielipidekirjoitusten lisäksi sotaleskeyden kuvaa rakentavat erilaisten 

hyväntekeväisyysjärjestöjen mainokset, joissa kehotettiin auttamaan sotaleskiä esimerkiksi adresseja 

tai arpoja ostamalla. Erilaiset lehtien sisällöt avaavatkin parhaiten kokonaiskuvaa siitä, mitä 

sotaleskeyteen keskittyvällä uutisoinnilla tavoiteltiin. Uskonkin monipuolisen aineistoni avulla 

saavuttavani kattavan kuvan sotaleskeydestä rauhaan paluu vuosina käydystä julkisesta keskustelusta. 

Uutisoinnin aihepiiri ei juurikaan muuttunut tarkastelemanani ajankohtana. Muun muassa sotaleskien 

toimeentulo herätti keskustelua sekä vuonna 1945 että vuonna 1949. Toki yksittäisiin ajankohtiin 

liittyi enemmän sotaleskiin liittyvää kirjoittelua, ja esimerkiksi kaatuneiden muistopäivinä lehdistä 

löytyi tavallista enemmän sotaleskeyteen liittyviä uutisia. Koska tarkastelluista lehdistä suurin osa on 

eri puolueiden äänenkannattajia, korostuu aineistossa myös tietyntyyppinen sotaleskeyden 

politisoiminen vaalien alla. Koska sotalesket olivat yksi yhteiskunnan tukea tarvitseva ryhmä sodan 

jälkeisinä vuosina, mainitaan heidät usein erilaisissa vaalilupauksissa ja muissa äänestäjiin vetoavissa 

teksteissä.42 

                                                           
41 Aunila 2020, 252–253. 
42 Sotaleskeyden käsittelystä eduskuntavaalien alla 1945 & 1948 ks. Juutila 2021. 
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Lisäksi jonkin verran eroa näyttää olevan siinä, miten paljon eri lehdissä sotaleskeydestä kirjoitettiin. 

Vähiten sotaleskeydestä kirjoitettiin kansandemokraattien Vapaassa Sanassa.43 Vertailun tekeminen 

on siinä mielessä haastavaa, etteivät vertailevat lehdet olleet esimerkiksi sivumääriltään yhtäläisiä. 

Jokaisesta tarkasteltavasta lehdestä käy kuitenkin ilmi, että mitä kauemmin aikaa sodasta kului, sitä 

vähemmän sotaleskeydestä kirjoitettiin. Esimerkiksi vuonna 1945 hakusana sotalesk* tuottaa 

Kansalliskirjaston digikirjastopalvelun hakutoiminnolla 754 hakutulosta, kun vuonna 1949 sama luku 

on enää 179.44  Kirjoitusten väheneminen liittyy nähdäkseni rauhan vakiintumiseen. Sodan 

päättymisen myötä siihen liittyvistä teemoista kirjoittaminen väistämättä vähenee. Esimerkiksi Anssi 

Hannula on pro gradu työssään todennut, että luterilaiset joululehdet kirjoittivat vuosina 1944–1946 

koko ajan vähemmän sodan ja rauhan teemoista.45 Sotalesket olivat vahvasti sotaan liitetty 

ihmisryhmä, josta kirjoittaminen saattoi sotavuosina olla tarpeellista propagandan näkökulmasta. 

Kaatuneiden omaiset tuli kuvata sotaa kannattavana ryhmänä menetyksestään huolimatta, ja niin 

nykyisiä kuin tulevia leskiä haluttiin kannustaa uhrivalmiuteen ja itsehillintään puolison kaatuessa.46  

Rauhan vakiintumisen myötä samanlaista tarvetta ei välttämättä ollut, joten uutisoinnin tavoitteet 

muuttuivat siirryttäessä rauhaan. 

Sen sijaan että sotaleskeyden uutisoinnin vähenemistä perusteltaisiin sodan tai leskien unohtamisella, 

voidaan myös pohtia, vähenikö sotaleskeydestä kirjoittaminen yksinkertaiseksi siksi, että uutisoitavaa 

oli vähemmän. Sodan jälkeisinä vuosina sotaleskien aseman parani vähitellen erilaisten uudistusten 

myötä, kun esimerkiksi eläkeitä korotettiin. Toisaalta sotaleskien määräkin väheni nopeasti rauhaan 

paluun vuosina uusien avioliittojen myötä. Eniten liittoja solmittiin heti sodan päättymisen jälkeisin 

vuosina ja vuoteen 1954 mennessä noin puolet sotaleskistä oli avioitunut uudelleen, eivätkä he siis 

enää valtion näkökulmasta olleet sotaleskiä.47 

 

1.4 Metodi ja tutkimuskysymys 

Lehtien sisältöjen analysoinnissa hyödynnän diskurssintutkimuksen periaatteita, sillä uskon että sen 

avulla pystyn parhaiten tuomaan esille kielen ja sitä ympäröivän maailman suhteen. Pietikäisen ja 

Mäntysen mukaan diskurssintutkimuksen keskeisin näkemys on ajatus kielestä sosiaalisena toiminta, 

                                                           
43 Ks. Liite 2 Hakutulosten määrät hakusanalle sotalesk*. 
44Ks. Liite 2 Hakutulosten määrät hakusanalle sotalesk*. 
45 Hannula 2018, 37. 
46 Sjögren 2013, 23. 
47 Salmi 1986, 114, Soikkanen 2002, 187. Valtion näkökulmalla viittaan siihen, ettei sotaleski ollut uuden avioliiton 
myötä enää valtion tuen piirissä.  
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joka kytkeytyy aikaan ja paikkaan. Käytetyn kielen tutkiminen avaa siis myös käsityksiämme kieltä 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja toisin päin.48  

Keskeistä tutkimukselleni on diskurssin käsite. Jokinen, Juhila & Suonela (2016) määrittelevät 

diskurssit säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta.49 Toisin sanoen diskurssin voisi 

määritellä esimerkiksi tietylle ryhmälle, tilanteella tai ideologialle ominaiseksi kielelliseksi 

käytännöksi, joka sekä heijastaa että rakentaa sitä ympäröivää maailmaa.50 Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen diskursseja sotaleskeydestä lehdistössä käytettyinä puheentapoina ja toimintana, joka 

heijastaa ja rakentaa sodanjälkeistä suomalaista yhteiskuntaa. 

Tarkastelen sotaleskeyttä diskurssintutkimuksen puolelta lainatun kategorisoinnin käsitteen kautta, 

sillä ymmärrän sotaleskeyden aineistossani yksilöiden sijaan kulttuurisesti rakentuneena ryhmänä. 

Pekka Pällin mukaan ryhmä on aina kielellinen teko: se rakentuu ja sen ominaisuudet 

merkityksellistetään kielellisesti kategorisoimalla.51 Kategorisoinnilla viittaan tapamme kielellisesti 

luokitella ja järjestää monimutkaista maailmaa. Myös lehdistön esittämä kuva maailmasta koostuu 

yksilöiden sijaan kulttuurisesti organisoituneista kategorioista.52 Lehdistöstä löytyviä kategorioita 

voidaan analysoida niin sisällöllisesti kuin tarkastelemalla sitä, miten kategoriaa tilanteessa 

käytetään. Kun henkilö uutisessa kategorisoidaan esimerkiksi sotaleskeksi, lukija liittää häneen 

ominaisuuksia ja taustaoletuksia, joita ei uutisessa itsessään kuvata. Kategoria ei ole pysyvä, vaan 

häilyvä ja jatkuvasti puheessa rakentuva. Esimerkiksi uutinen sotaleskien kouluttautumisesta ja 

adressimainos leskien ja orpojen tukemiseksi saattavat kategorisoida sotaleskeyttä eri tavoin ja 

erilaisiin tarkoituksiin.53  

Tutkimukseni kannalta oleellista onkin pohtia, miten sotaleskeyden kategorisoimista voidaan tutkia. 

Lingvistiikan tutkijan Roger Fowlerin mukaan ryhmiä ja kategorioita voidaan analysoida 

tarkastelemalla kolmea seikkaa. Ensimmäinen niistä käsittelee toimijuutta: esitetäänkö henkilöt 

subjekteina eli toimijoina, vai objekteina eli toisin sanoen toiminnan kohteena? Toiseksi keinoksi 

                                                           
48 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 14, 17. 
49 Jokinen, Juhila & Suonela 2016, 34. 
50 Lehti, Haapanen & Kääntä 2018, 7. 
51 Pälli 2003, 35. 
52 Pälli 2003, 13. Fowler 1991, 92–93. 
53 Jokinen 2016, 353–354. 
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Fowler esittää henkilöihin liitettyjen verbien tutkimista. Viimeinen analyysin keino on hänen 

mukaansa erilaisten ilmaisujen kuten esimerkiksi nimitysten tarkastelu.54  

Aineiston analysoinnin kannalta oleellista on myös ymmärtää sanomalehtiaineiston retorinen luonne. 

Vuorovaikutteisen keskustelun sijaan lehdistön kirjoituksissa on yleensä kyse retoriikasta, jossa 

lukija pyritään vakuuttamaan argumentin pätevyydestä.55 Lehtien esittämään tietoon tulee siis 

suhtautua totena esitettynä, mutta ehkä todellisuudesta poikkeavana ilmiönä.56 Argumentointia 

tutkittaessa voidaan tarkastella niin merkityssisältöjä kuin retorisiakin keinoja, mutta myös sitä mitä 

argumentilla tehdään ja mihin sillä pyritään.57 Tutkimukseni kannalta ei siis ole oleellista selvittää 

sotaleskeyden uutisoinnin todenmukaisuutta, vaan sitä minkälaista kuvaa sotaleskeydestä lehdistössä 

tuotettiin ja pohtia myös sitä, mihin argumentaatiossa pyrittiin. 

Tutkimuskysymykseni on: Miten sotaleskeyttä rauhaan paluu vuosien julkisessa keskustelussa 

rakennettiin?  Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan alakysymysteni avulla: 

1. Minkälaisia ominaisuuksia sotaleskeyteen liitettiin?  

2. Minkälaisia puheentapoja sotaleskeyden uutisoinnissa käytettiin? 

3. Mitä uutisoinnilla tavoiteltiin ja mihin laajempaan ajalliseen kontekstiin puheentavat 

mahdollisesti liittyivät? 

Koska tarkoitukseni on selvittää, minkälaista kuvaa sotaleskeydestä rauhaan paluu vuosien julkisessa 

keskustelussa rakennettiin, tutkin minkälaisista diskursseista sotaleskeyden kategoria muodostui. 

Tunnistamalla sotaleskeyttä käsittelevät puheentavat aineistosta, pystyn muodostamaan kuvan siitä, 

miten sodan jälkeisen suomalaisen yhteiskunnan tilanne heijastui myös sotaleskeyttä käsitteleviin 

kirjoituksiin ja siihen minkälainen kuva sotaleskeydestä rakentui.  

Tutkimukseni on kvalitatiivista. Keskityn sanomalehtien sisältöihin, enkä uutisoinnin määrään. 

Julkisen keskustelun tutkiminen ei vaadi jokaisen sotaleskeyttä sivuavan uutisen tarkastelua. Tämä 

olisikin tutkimuksen kannalta mahdotonta, sillä sana sotaleski esiintyi sodan jälkeisessä lehdistössä 

erinäisissä yhteyksissä tiiviisti. Koska sotaleski toimi myös eräänlaisena professioon tai siviilisäätyyn 

rinnastuvana tittelinä, löytyy esimerkiksi lehtien ilmoituspalstoilta lukuisia sotaleski-sanan sisältäviä 

hakutuloksia, eikä pelkkä määrällinen arviointi näin ollen olisi tutkimukselle erityisen hedelmällistä. 

Sen sijaan valikoin analyysini kohteeksi sotaleskeyttä erilaisista näkökulmista käsitelleitä tekstejä. 

                                                           
54 Fowler 1991, 98. 
55 Jokinen 2016, 261. 
56 Boberg 2004, 41. 
57 Jokinen 2016, 338. 
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Aihepiireiltään useimmat sotaleskeyttä käsitelleet tekstit käsittelivät lakisääteisiä tukia ja avustuksia, 

työtä ja kouluttautumista, asumista ja kodinsaantia, tai Sotaleskien Huolto -järjestön58 toimintaa.  

Työn varsinaiset käsittelyluvut rakentuvat tunnistamieni sotaleskeyden diskurssien pohjalta niin, että 

kolmas luku käsittää sotalesket osana laajempaa sodan uhreiksi katsottujen ryhmää, johon 

sisällytettiin usein myös sotainvalidit, -orvot sekä siirtoväestö. Tähän liittyen käsittelen sotaleskeyttä 

tunnistamieni sodan, sekä sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden diskurssien kautta.  Neljäs luku 

keskittyy menneen sijasta enemmän tulevaan ja diskursseihin, jotka liittyvät sotaleskien asemaan 

naisina ja itsenäisinä toimijoina. Nämä diskurssit olen nimennyt naiseuden sekä tulevaisuususkon 

diskursseiksi. Diskurssien jako on kuitenkin siinä mielessä keinotekoista, että sama teksti saattaa 

sisältää useita erilaisia puheen tapoja. Tunnistamani diskurssit ole siis mitenkään toisiaan 

poissulkevia, vaan rakentavat yhdessä sotaleskeyden kategoriaa, ja vastaavat kaikki yhdessä 

kysymykseen siitä, miten sotaleskeyttä rauhaan paluu vuosien julkisessa keskustelussa rakennettiin. 

Seuraavassa luvussa taustoitan sodan jälkeistä suomalaista yhteiskuntaa niin rauhaan paluun, 

lehdistön kuin sotaleskienkin näkökulmasta.   

2. Sodasta rauhaan 

 

Tapamme puhua ja merkityksellistää asioita eivät ole koskaan muusta maailmasta irrallisia.  

Kielenkäyttö on aina kontekstisidonnaista ja kytkeytyy tilanteeseen sekä kielenkäyttäjien sosiaalisiin 

käytänteisiin ja rakenteisiin.59 Koska tutkimusaineistoni koostuu yli 70 vuotta vanhasta uutisoinnista, 

vaatii sen ymmärtäminen myös kontekstin taustoittamista niin ajan yleisen ilmapiirin, lehdistön, kuin 

sotaleskeydenkin kannalta. Tässä taustoittavassa luvussa paneudun tarkemmin suomalaiseen 

yhteiskuntaan, jossa aineistoni lehdet on julkaistu. Ymmärrys rauhaan palaamisen haasteista, 

lehdistön toiminnasta ja esimerkiksi sotaleskiin suunnatuista yhteiskunnallisista tukitoimista on 

välttämätöntä aikalaislehtikirjoitusten tulkitsemiseksi. 

 

2.1 Rauhaan paluun rauhattomuus  

 

Päättynyt syyskausi merkitsi meille sodasta irtaantumista ja uusien elämisen mahdollisuuksien 

avautumista. On kuitenkin syytä tähdentää, että sodan tuomista rasituksista se ei meitä päästänyt. 

                                                           
58 Sotaleskien Huolto perustettiin 1945. Nykyiseltä nimeltään Kaatuneiden Omaisten Liitto.  
59 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 14. 
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Sodan hinta on ensin maksettava, sodasta johtuneet velvoitukset täytettävä, ennen kuin 

kansallamme on edellytyksiä sellaiseen elämäntyyliin, joka rauhanomaisille aloille on ominaista. 

Tähän kuluu useita vuosia, joista varsinkin tämä alussa oleva ja sitä seuraava vuosi tulevat 

asettamaan taloudellisen suorituskykymme kovalle koetukselle.60 

Yllä oleva lainaus pääministeri Paasikiven radiopuheesta tammikuussa 1945 kuvaa hyvin sitä, ettei 

sodan päättyminen tarkoittanut vielä paluuta normaalioloihin. Sen sijaan rauhaan palaaminen oli pitkä 

prosessi. Sodan seurausten ei voida katsoa rajoittuvan vain konfliktin alun ja lopun välille, sillä sen 

yhteiskunnalliset vaikutukset ovat paljon pitkäkestoisempia.  Toisaalta on vaikea sanoa, koska sota 

todella oli ohi.  

Virallisissa asiakirjoissa määritelty rauhansopimus on vain yksi tapa määritellä sodan loppu.  Sodan 

päättymiselle voidaan löytää hyvin erilasia päätepisteitä riippuen siitä, katsotaanko asiaa esimerkiksi 

valtion, armeijan, talouden tai yksilöiden kannalta. Suomen ja Neuvostoliiton syyskuussa 1944 

solmima aselepo merkitsi virallisesti jatkosodan päättymistä, mutta sotatoimet Suomen alueella eivät 

siihen kuitenkaan päättyneet. Rauhanehtoihin sisältynyt vaatimus saksalaisten joukkojen 

aseistariisumisesta johti Lapin sotaan, jolle tarkkaa päättymispäivää on yhtälailla vaikea määritellä. 

Aseiden vaikeneminen ei myöskään tarkoittanut välitöntä olojen normalisoitumista, ja sotatila jatkui 

virallisesti koko maassa aina Pariisin rauhansopimuksen solmimiseen ja valvontakomission 

poistumiseen asti eli syksyyn 1947. Sota näkyi ihmisten elämässä tämän jälkeenkin. Esimerkiksi 

ravintoloissa pääsi tanssimaan vasta vuonna 1948, kun sotavuosien tanssikielto lakkautettiin, ja 

viimeinen sotakorvausjuna lähti kohti Neuvostoliittoa vasta vuonna 1952.61 Tämänkin jälkeen 

esimerkiksi siirtolaisten, sotainvalidien ja sotaleskien tapauksessa sodan seuraukset vaikuttivat 

käytännössä koko loppu elämään. 

Sodan päättymistä ja paluuta rauhaan voidaan siis määritellä monella tavalla, ja voidaankin pohtia 

voiko sodan ja rauhan välille edes määritellä selkeää eroa.  Ennemminkin paluu rauhaan tapahtuu 

hitaasti, eikä aina ongelmitta. Petri Karosen mukaan sotien aiheuttamat ongelmat ovatkin usein 

suurimmillaan vasta sodan jälkeen.62 Tämän tutkimuksen vuosiin 1945–1950 rajautuva aineisto 

sijoittuu siis eräänlaiseen välimaaston – aikaan jolloin varsinaiset sotatoimet olivat ohi, mutta 

                                                           
60 Pääministeri Paasikiven puhe radiossa tammikuussa 1945. Sd 29.01.1945. ”Vapaaehtoista huoltotyötä tarvitaan 
valtiovallan toimenpiteiden lisäksi.” 
61 Ks. Esim. Karonen 2015. 
62 Karonen 2006, s.20. 
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yhteiskunta oli edelleen eräänlaisessa kriisitilanteessa.63  Näihin vuosiin viittaan tässä tutkimuksessa 

rauhaan paluun vuosina. 

Sodan jälkeisten vuosien kuvaaminen rauhaan paluuksi on kuitenkin käsite, joka vaatii tarkempaa 

avaamista ja kriittistä tarkastelua.  Käsite nimittäin viittaa helposti ”paluuseen” johonkin sotaa 

edeltävään rauhan tilaan. Sodan jälkeisessä Suomessa paluu entiseen ei kuitenkaan ollut mahdollista, 

sillä esimerkiksi ulkopolitiikalle tuli löytää uusi suunta, ja Neuvostoliittoon luoda ystävällismieliset 

suhteet. Rauha ei siis tarkoittanut samaa kuin aiemmin, vaan sodan jälkeinen Suomi alettiin pian 

nähdä poliittisesti ja kulttuurisesti erilaisena, niin sanottuna toisena tasavaltana.64 Koska paluuta 

vanhaan ei ollut, täytyi rauha rakentaa uudelleen. Rauhaan paluun sijaan todellista tilannetta 

paremmin kuvaava käsite saattaisikin olla rauhan tutkimuksessa käytetty peace building, joka ei 

kuitenkaan ole vielä vakiintunut suomenkieliseen tutkimukseen.65 

Rauha ei myöskään ole paras sana kuvaamaan sodan jälkeisiä vuosia Suomessa, sillä mielialat olivat 

sodan päättymisen jälkeen kaikkea muuta kuin rauhalliset. Sodan päättyminen merkitsi pitkään 

tukahdutettujen voimien ja ajatusmallien esiinmarssia, mikä puolestaan tarkoitti asenteiden ja 

mielipiteiden moninaistumista, kärjistymistä ja yhteiskunnan polarisoitumista.66 Esimerkiksi Antero 

Holmila ja Simo Mikkonen ovat kuvanneet teoksessaan Suomi sodan jälkeen (2015) hyvin sitä, miten 

levottomia sodan jälkeiset vuodet olivat. Neuvostoliiton miehityksen ja kommunistien 

vallankaappauksen pelko olivat todellisia kokemuksia monelle suomalaiselle siitä huolimatta, että 

tunnettu käsite vaaran vuodet onkin ulko- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta nykyään lähinnä 

myytti. Vaikka todellisuudessa Neuvostoliitolla ei ollut intressejä Suomen miehittämiseen, ja 

kommunistisen puolueen kokemattomuus ja vasemmiston epäyhtenäisyys tekivät 

vallankaappauksesta käytännössä mahdottoman, aikalaisille Suomen tulevaisuus ei näyttäytynyt yhtä 

selvänä. Holmila ja Mikkonen luonnehtivatkin ajan jaksoa osuvasti pelon vuosiksi.67  

Nykytutkimuksessa on yleistynyt myös käsite rauhan kriisistä. Se ei ole yhtenäinen käsite, ja eri 

tutkijat ovatkin käyttäneet sitä eri tavoin. Karosen mukaan rauhankriisillä voidaan kuitenkin kuvata 

sodan jälkeisen yhteiskunnan ongelmia. Hänen mukaansa sodan päättyminen aiheuttaa 

                                                           
63 Tiedostan että Pohjois-Suomessa Lapin sotaa käytiin vielä keväällä 1945. Tämän tutkimuksen aineistoon tällä ei 
kuitenkaan nähdäkseni ole vaikutusta, sillä sotatoimet eivät enää koskeneet suurinta osaa suomalaisista, eikä sota 
lapissa näy sotaleskiin liittyvässä kirjoittelussa. Näin ollen en näe syytä poistaa aineistostani kevään 1945 uutisointia. 
64 “Toinen tasavalta” termiä käytti nähtävästi ensimmäisen kerran Matti Kurjesaari vuonna 1948 esseekokoelmassaan 
Taistelu huomispäivästä. Isänmaan opissa 1918–1948. Toisesta tasavallasta laajemmin Alasuutari 1996. 
65 Karonen 2006, 18–19. 
66 Holmila 2008, 3. 
67 Holmila & Mikkonen 2015, 16–17. 
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yhteiskunnalle haasteita muun muassa poliittisten ja taloudellisten ongelmien, yhteiskunnan 

rauhoittamisen sekä sotainvalideista, -orvoista, -leskistä sekä omaisuutensa menettäneistä 

huolehtimisen suhteen.68 Holmilan ja Mikkosen mukaan rauhankriisin voi nähdä taloudellisena, 

sosiaalisena, poliittisena ja kulttuurisena haasteena suomalaiselle yhteiskunnalle.69 Kun sotavuosina 

maan alla toiminut kommunistinen puolue pääsi sodan jälkeen aloittamaan laillisen toimintansa 

syksyllä 1944, alkoi kiivas kamppailu länsimaisen demokratian ja kansandemokraattien kesken. 

Vuosien 1944–1950 sekavasta sisäpoliittisesta tilanteesta kertoo esimerkiksi se, että reilun viiden 

vuoden aikana Suomessa toimi yhteensä seitsemän hallitusta.70 Poliittista taistelua käytiin erityisesti 

kommunistien ja SDP:n välillä, mikä johti kiivaan retoriikan lisäksi myös laajoihin lakkoihin sekä 

mielenosoituksiin 1940-luvun loppupuolella. Jälkikäteen on tosin katsottu, että erityisesti SDP:n 

kieltäytyminen läheisestä yhteistyöstä kommunistien kanssa oli demokratian säilymiselle ratkaiseva 

päätös.71 Puoluepoliittisen kamppailun lisäksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja asekätkennän 

paljastuminen nostattivat tunteita ja levottomuutta yhteiskunnassa.  

Poliittisen kuohunnan lisäksi paluu rauhaan tarkoitti monia varsin konkreettisia haasteita. Asunnoista 

oli huutava pula, menetettyjen alueiden asukkaat oli uudelleen asutettava, eikä evakkojen uudelleen 

sijoittaminenkaan sujunut suinkaan niin hyvin, kuten monesti on myöhemmin haluttu muistella. 

Myös sotainvalideista, sotaorvoista sekä -leskistä huolehtiminen oli sodan jälkeiselle Suomelle 

haaste. Holmila ja Mikkonen nostavat osaksi rauhankriisiä myös moraalisen hämmennyksen, joka 

heidän mukaansa näkyy ajan naistenlehtien huolestuneissa kirjoituksissa sukupuolisiveydestä.72 

Rauhaan paluun kuvaaminen rauhankriisien kautta ei kuitenkaan sovi siihen kuvaan, jota ajasta 

myöhemmin on luotu. Sodan jälkeisiä vuosia on usein tarkasteltu suurena selviytymis- ja 

jälleenrakennuskertomuksena.73 Jälleenrakennusvuosia käsitellään usein nostalgisena aikana, jolloin 

maata ja hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin yhteistuumin rakentaa. Holmilan ja Mikkosen mukaan kuva 

yksimielisestä jälleenrakennusajasta on kuitenkin harhaanjohtava, eikä se sovi yhteen kaikkien 

aikalaiskokemusten kanssa, sillä todellisuus on ollut paljon moniäänisempi.74 Siinä missä nykyään 

tarkastelemme sodan jälkeisiä vuosia selviytymis- ja jälleenrakennuskertomuksena, sodan jälkeisinä 

vuosina suomalaista kokemusmaailmaa leimasi myös voimakas epätietoisuus tulevaisuudesta.75  

                                                           
68 Karonen 2006, 12. 
69 Holmila & Mikkonen 2015, 102. 
70Hytönen, Karonen & Kivimäki 2015, 25. 
71 Hytönen, Karonen & Kivimäki 2015, 25. 
72 Holmila & Mikkonen 2015, 114. 
73 Hytönen, Karonen & Kivimäki 2015, 33. 
74 Holmila & Mikkonen 2015, 20;242–243. 
75 Hytönen, Karonen & Kivimäki 2015, 35. 
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Kansakunnan henkisen tilan muokkaamiseen ja rauhan kriiseistä selviytymiseen tarvittiinkin apua 

lehdistöltä.  

2.2 Lehdistö osana rauhan kriisiä 

 

Lehdistöllekään sotatoimien päättyminen ei merkinnyt pikaista paluuta rauhaan. Tilannetta kuvaa 

esimerkiksi sensuurista vastaavan tiedotustoiminnan tarkastusosaston päätoimittajille toukokuussa 

1945 lähettämä kirje, jossa vallitsevaa tilannetta kuvattiin eräänlaiseksi välitilaksi ja koeajaksi, ei 

vielä normaaliksi rauhantilaksi.76 Tässä ”välitilassa” monet sodan vaikutukset jatkuivat, mutta 

samaan aikaan rauha toi mukanaan uusia piirteitä lehdistön toimintaan.  

Toinen maailmansota oli vaikuttanut suomalaiseen lehdistöön käytännössä vuodesta 1939 alkaen, 

sillä kansainvälisen tilanteen kiristyminen sai valtion johdon rajoittamaan lehdistön toimintaa jo 

ennen talvisodan syttymistä.77 Sotavuodet aiheuttivat materiaali- ja  työvoimapulaa, sekä pakottivat 

yhteiskunnan säännöstelyyn: painoväriä oli niukasti ja jatkosodan aikana lehdille annettiin 

paperikiintiöt, jotka rajoittivat lehtien pituutta ja tiivistivät sisältöä.78 Säännöstelyn ja puutteen lisäksi 

sotavuosien lehdistön toimintaan vaikutti myös valtiovallan halu rajoittaa lehdistön kirjoittelua. 

Lähtökohtaisesti Suomessa haluttiin pitää yllä sananvapautta, mutta samaan aikaan lehdistöä tarvittiin 

sotaponnistusten tukemiseen. Tämä tarkoitti niin valtion harjoittamaa sensuuria kuin lehdistön 

itsesensuuriakin. Sotavuosina sananvapaus oli rajallista ja sensuuri pyrki ohjeistuksilla sekä tekstien 

poistoilla ohjaamaan lehdistön kirjoittelua. Sotatoimien jatkamiseksi oleellista valtion näkökulmasta 

ei ollut ainoastaan rajoittaa lehdistön kirjoittelua, vaan myös muokata mielialoja sotaponnistusten 

tukemiseksi. Jatkosodan valistusupseereita tutkineen Helena Pilkkeen mukaan sotapropagandaa 

pidettiin toisen maailmansodan aikana jopa neljäntenä aselajina, eikä sillä vielä ollut samanlaista 

kielteistä sävyä kuin nykyään. Ennemminkin propaganda, valistus ja tiedotus olivat osittain 

päällekkäisiä käsitteitä.79   Lehdistö osallistui sotapropagandaan myös oma-aloitteisesti, mistä hyvänä 

esimerkkinä toimii muun muassa sotavuosien Kotiliesi-lehden vapaaehtoinen osallistuminen 

sotaponnistusten tukemiseen omilla kirjoituksillaan.80 

Sodan vaikutuksista esimerkiksi materiaalipula jatkui pitkään sodan jälkeenkin, mikä vaikutti lehtien 

sisällön määrään ja ulkoasuun rauhaan paluun vuosina. Paperin säännöstely päättyi vasta vuonna 

                                                           
76 Perko 1988, 50. 
77 Perko 1988, 18. 
78 Tommila & Salokangas 1988, 239. 
79 Pilke 2018, 12. 
80 Ks. Auniala 2020. 
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1949, joten myös sodan jälkeisten vuosien lehdet olivat ulkoasultaan usein pelkistettyjä sekä 

otsikoiltaan pienempiä.81 Aselepo syyskuussa 1944 ei myöskään merkinnyt sotasensuurin välitöntä 

katoamista, mutta vähitellen sen rooli pieneni. Auvisen, Holmilan ja Lehtimäen mukaan rauhan paluu 

vuosien lehtikirjoittelussa näkyi edelleen sota-ajan mielipiteenvalvonta ja -ohjaus. ”Vapaasta 

lehdistöstä” ei siis voida nykymielessä puhua.82  Sen sijaan rauhaan palaavassa Suomessa lehdistö oli 

eräänlainen sosiaalisen kontrollinen väline, jonka avulla kehotettiin kansalaisia esimerkiksi 

mielenmalttiin, yhteistyöhön ja harkintaan.83 Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksia 

tutkineen Alasuutarin mukaan käyty sota näkyi aatteita, moraalisia periaatteita, sekä 

yhteiskuntavastuuta korostavina yhteiskunnallisina kannanottoina.84 Vaikka ulkopoliittisesti sodan 

jälkeinen toinen tasavalta näyttäytyi erilaisena yhteiskuntana, ensimmäisen tasavallan ideologia ja 

”koti, uskonto, isänmaa”- symboliikka näkyivät edelleen julkisessa keskustelussa.85  

Vaikka monet sotien aikaiset toimintatavat ja olosuhteet vaikuttivat lehdistöön edelleen 1940-luvun 

jälkipuoliskolla, toi rauhan solmiminen entisen vihollisen kanssa lisäksi muutoksia. Ulkopoliittinen 

äkkikäännös pakotti myös lehdistön muuttamaan asennettaan, ja sensuuri kohdistui nyt erityisesti 

Neuvostoliittoa käsittelevään uutisointiin. Sodan aikaiset viholliskuvat tuli unohtaa, eikä 

Neuvostoliittoa saanut asettaa lehtikirjoittelussa epäedulliseen valoon.86 Luottamuksellisten 

suhteiden luominen Neuvostoliittoon ei kuitenkaan ollut ainoa rauhan mukanaan tuoma lehdistössä 

näkyvä yhteiskunnallinen ja poliittinen muutos, sillä samaan aikaan vanhoja lehtiä lakkautettiin ja 

uusia perustettiin. Sodan päättyminen merkitsi loppua esimerkiksi Isänmaallisen kansanliikkeen Ajan 

Suunta-lehdelle, jonka lakkauttamista valvontakomissio edellytti.87 Sen sijaan kommunistisen 

puolueen laillistaminen tarkoitti uusien poliittisten lehtien syntyä vasemmalle laidalle.  

Kansakunnan henkisen tilan muokkaamiseen suomalainen lehdistö osallistui aktiivisesti myös sodan 

päätyttyä. Kommunisteja lukuun ottamatta valtion johdon ja lehdistön kirjoittelua leimasi ajatus 

”meistä”. Julkisen sanan avulla haluttiin luoda uskoa tulevaan erityisesti Neuvostomiehityksen 

pelossa syksyllä 1944.88 Pelon hälventämiseksi lehdistössä nostettiin esille vaatimus 

selviytymisestä.89 Toisin sanoen myöskään mielipiteenmuokkaus ei päättynyt aselepoon, vaan myös 

                                                           
81 Tommila & Salokangas 1988, 241. 
82 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 210. 
83 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 220 
84 Alasuutari 1996, 107 
85 Holmila 2008, 17. 
86 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 230. 
87 Perko 1988, 116. 
88 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 232–233. 
89 Holmila & Mikkonen 2015, 39. 
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rauhan kriisit vaativat julkiselta sanalta rohkaisevia kannanottoja sodan jälkeisinä vuosina. 

Jälleenrakentamisen narratiiveja tutkineen Antero Holmilan mukaan vuosien 1944–1945 

suomalaisessa lehdistössä tuettiin valtion linjaa ja luotiin niin selviytymisen, uhrautumisen kuin 

itsehillinnänkin narratiiveja.90 Epävarmassa ilmapiirissä rohkaisevia tarinoita haettiin muun muassa 

menneisyydestä vertaamalla Suomen kansaa esimerkiksi ahkeraan, lojaaliin ja vähän 

kyseenalaistavaan Saarijärven Paavoon. Poikkeus tähän yhtenäiseen selviytymiskertomukseen löytyy 

kuitenkin uudesta poliittisesta vasemmistolehdistöstä.91  

Poliittisella lehdistöllä oli 1940-luvulle tultaessa jo pitkät perinteet. Suomalaisen lehdistön kasvu ja 

kehitys liittyvät 1800-luvun lopun kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen. Suurlakko ja 

eduskuntauudistus vahvistivat erityisesti lehdistön poliittisuutta. Poliittisuuden kasvu yhteiskunnassa 

vaikutti siihen mitä luettiin, ja toisaalta kattavan lehtiverkon avulla saavutettiin äänestäjät.92  1900-

luvun alun lehdistön vahva poliittisuus oli jo heikkenemässä toiseen maailmansotaan tultaessa, mutta 

muutos oli hidasta. Toisen maailmansodan jälkeinen suomalainen lehdistö olikin paljon nykyistä 

poliittisempi. Esko Salmisen mukaan poliittisuus ja sidonnaisuus puolueisiin oli ominaista vielä 

1940-luvun lehdistölle, ja tilanne jatkui samanlaisena myös sodan jälkeisinä vuosina, jolloin useat 

lehdet tunnustautuivat tiettyjen puolueiden äänenkannattajiksi tai tukivat avoimesti puolueiden 

päämääriä – yli puolet suomalaisista lehdistä olivatkin vielä 1940-luvun lopussa puoluesidonnaisia.93 

Toisin sanoen siinä missä nykyisin luemme lehdistä melko samansuuntaista sisältöä, 1940-luvun 

lehdistö edusti vielä niin sanottua osajulkisuutta.94 

Poliittisuus näkyi lehdissä vaihtelevasti. Sodan jälkeisinä vuosina lehdistöä tarvittiin poliittisessa 

taistelussa erityisesti SDP:n ja SKP:n välillä, mikä näkyi hyvin värikkäänä kielenkäyttönä varsinkin 

tuoreissa kommunistisissa julkaisuissa.95  Vapaan Sanan ja muiden kansandemokraattisten 

julkaisujen muusta lehdistöstä poikkeava retoriikka selittyy ainakin osittain uuden 

vasemmistolehdistön lähtökohdilla. Siinä missä muu lehdistö oli osallistunut sotavuosien julkiseen 

keskusteluun, olivat kommunistit toimineet sotavuosina yleensä maan alla tai turvasäilöissä. Näin 

ollen SKP:n ja SKDL:n poliittisten äänenkannattajien julkaisuissa käytyä sotaa käsitettiin hyvin 

toisella tavalla kuin muussa lehdistössä.96 Tämä näkyi myös sotaleskeyttä käsittelevissä uutisissa, 

                                                           
90 Holmila 2008, 17. 
91 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 221; 232. 
92 Tommila & Salokangas 1998, 101;111. 
93 Salminen 1988, 27–28; 154. 
94 Alasuutari 1996, 27. 
95 Tommila & Salokangas 1998, 243. 
96 Leppänen 1994, 50. 
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joissa kaikki lehdet antoivat  kyllä tukensa sotaleskille, mutta siinä missä esimerkiksi Suomen 

Sosialidemokraatissa kirjoitettiin ”kunniavelasta sankarivainajille”97, laitavasemmiston lehtien 

kirjoittelussa pyrittiin myös osoittamaan sotaan syyllisiä, eikä lehdessä arkailtu käyttää räväkkää 

kieltä.98 Esimerkiksi Työkansan Sanomien nimimerkki Pentti Pouttu kirjoitti eläinsuojeluviikkoon 

liittyen lokakuussa 1946 kapitalistisiksi katsomiensa puolueiden ”ryöstöretkistä” seuraavasti: 

--Eikö mahtane murjuissa asua myös paljon sellaisia sotaleskiä ja sotaorpoja, joiden huoltajalle 

annettiin palkaksi Mannerheimin puuristi ”yhteisen asian” puolesta sotimisesta? Taistelu Hitlerin 

ja suomalaisten kapitalistien ryöstöretkisuunnitelmien toteuttamiseksi oli se ”yhteinen asia” jonka 

takia kaikki kynnelle kykenevät lähetettiin rintamille rääkkääntymään tapettaviksi.99 

Muutenkin sota ja sotaleskeys näyttävät olleen uudelle vasemmistolehdistöllä keino mustamaalata 

muiden puolueiden poliitikkoja. Tilanteeseensa syyttömän sotalesken avulla äärivasemmiston 

lehdissä saatettiin jatkaa luokkataistelua ja halventaa ”leskien tekijöitä”, eli taantumuksellisiksi 

katsottuja poliittisia vastustajia yleisemminkin sodan jälkeisinä vuosina.100  Voidaan siis sanoa, ettei 

1940-luvun lopun suomalainen lehdistö selviytymiskertomusta luovista narratiiveista huolimatta 

ollut suinkaan mikään täysin yksimielinen joukko. 

2.3 Sotaleskeys rauhaan palaavassa Suomessa  

 

Koska tämä tutkimus keskittyy sotaleskeyden kuvan rakentumiseen vuosien 1945 ja 1950 välisessä 

lehdistössä, on tarpeen avata sotaleskien asemaa sodan jälkeisessä Suomessa. Tilastollisesti reilu 

30 000 suomalaista naista menetti miehensä sotatoimien seurauksena, mutta tästä yhdistävästä 

tekijästä huolimatta sotaleskien tilanteet olivat keskenään hyvin erilaisia. Toiset olivat leskeytyessään 

vasta avioituneita ja lapsettomia nuoria naisia, kun toiset olivat jo suurperheiden äitejä.101 Useimmat 

leskistä asuivat muiden suomalaisten tapaan maalla, mutta osa myös kaupungeissa, ja samalla toisille 

puolison menetys tarkoitti suurempia taloudellisia menetyksiä ja käytännön haasteita kuin toisille. 

Jatkosodan päättyessä monella naisella leskeyttä oli takana jo useampi vuosi, sillä erityisesti 

                                                           
97Esim. ”Herää Suomen kansa”, Sd 10.3.1945. 
98 Esim. ”Sotiemme uhrit”, Vs 17.07.1945, ”Tannerin kamarineitsyet eduskuntaanko?”, Vs 12.02.1945. 
99 ”Pentti Pouttu: 365 päivää, 52 viikkoa”, Työkansan Sanomat 8.10.1946. 
100 Tarkemmin aiheesta artikkelissani ”Leskien tekijät- Sotaleskeyden politisointi vasemmistolehdistössä 
eduskuntavaalien alla 1945 ja 1948”. Juutila 2021. 
101 Tarkkoja tilastoja sotaleskien lapsiluvusta ei ole, mutta Sotasammosta selviävä naimissa olleiden kaatuneiden 
sotilaiden lapsiluku antaa suuntaa antavaa tietoa. Sen mukaan reilu 20 % naimissa olleista kaatuneista (ja näin ollen 
myös sotaleskistä) olisi ollut lapsettomia. Suunnilleen saman verran oli sotaleskiperheitä, joissa oli kolme lasta tai 
enemmän. Sotasampo.fi luettu 8.1.2022. Rajaukset: Siviilisääty/Naimisissa (31 599): Lasten lukumäärä (0=6637kpl, 
3+=6354kpl) 
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talvisodan kaatuneiden korkeammissa ikäluokissa useampi mies oli perheellinen. Toisaalta miehiä 

kuoli vielä vuosia aseiden vaimenemisen jälkeenkin sodan aiheuttamiin vammoihin, joten 

sotaleskeksi saattoi päätyä vielä sodan päättymisen jälkeenkin.102 Noin puolet sotaleskistä myös 

avioitui myöhemmin uudelleen. Näistä lähtökohdista käsin on vaikea nähdä sotaleskeyttä erityisen 

yhtenäisenä kategoriana. 

Sotavuosina sotaleskien on kuvattu olleen eräänlaisen kunniakansalaisen roolissa.103 Kotirintaman 

taistelutahdon ylläpitämiseksi perheen huoltajien menetys tuli kääntää isänmaalle merkitykselliseksi 

uhraukseksi myös julkisessa keskustelussa. Sotaleskeyden käsittelyä sotavuosien lehdistössä 

tutkineen Sjögrenin mukaan sotalesket esitettiin lähes poikkeuksetta ahkerina ja epäitsekkäinä 

naisina, jotka koettelemuksistaan huolimatta olivat valmiita luopumaan omastaan. Kirjoituksissa 

pyrittiin korostamaan sotalesken sankaruutta ja uhrautuvuutta, eikä sotaa kritisoitu.104  

Kunniakansalaisen roolista huolimatta, sotaleskien tuet ja avustukset olivat sotavuosina vähäisiä. 

Suomalainen sosiaalipoliittinen ajattelu pohjasi ennen toista maailmansotaa köyhäinhuoltoon ja 

ajatukseen siitä, että yhteiskunnan huoltoon turvautunut ihminen oli tavalla tai toisella syyllinen 

ahdinkoonsa. Sota ja sen synnyttämät vaikeudet muuttivat kuitenkin ajattelua, sillä sotaleskien, -

orpojen ja -invalidien tuskin voitiin katsoa olevan itse syyllisiä tilanteeseensa.105 Välirauhan aikana 

annetun sotatapaturmalain mukaisesti huoltoeläkkeeseen olivat oikeutettuja kaikki sotalesket 

taloudellisesta asemasta huolimatta.  Lisähuolto- ja ylimääräinen eläke olivat sen sijaan 

harkinnanvaraisia ja leskille harvemmin myönnettyjä tukia. Huoltoeläke oli jaettu kuuteen eri 

korvausluokkaan, niin että eläkkeen suuruus riippui kaatuneen sotilaan sotilasarvosta tai 

sotapalvelusta edeltäneestä vuosiansiosta. Toisin sanoen sotalesket olivat alkuvuosina hyvin 

erilaisessa asemassa keskenään ja kipeimmin avustusta tarvinneet saivat eläkettä vähiten.106 

Sotavuosien aikana säädettiin myös sotaleskien työhuoltoa käsittelevä laki, jonka pohjalta ruvettiin 

tarjoamaan leskille esimerkiksi ammattikoulutusta sekä työvälineapua.107 Virallisten 

huoltojärjestelmien lisäksi sotaleskiä tuettiin lisäksi yksityisten järjestöjen taholta, ja esimerkiksi 

Suomen Aseveljien Liittoon perustettiin oma sotaleskijaosto.108  

                                                           
102 Salonen 1995, 11,14. 
103 Salonen 1995, 27. 
104 Sjögren 2013, 25–27. 
105 Hietanen 1990, 326 
106 Haapalahti 2007, 26. 
107 Haapalahti 2007, 91. 
108 Salonen 1995, 17–18. 



 

24 
 

Sodan päättyminen tarkoitti kuitenkin rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti Aseveljien Liiton 

lakkauttamista, jonka myötä sotaleskien oman yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. 

Lopulta vuonna 1946 erinäiset kaatuneiden omaisten järjestöt yhdistyivät Sotaleskien ja Kaatuneitten 

Omaisten Huolto -yhdistykseksi109, joka ryhtyi aktiivisesti ajamaan parannuksia sotaleskien 

tilanteeseen. Ajan lehdistössä sotaleskien oman yhdistyksen tarpeellisuutta perusteltiin leskien 

”tietämättömyydellä” ja ”osaamattomuudella”, mutta toisaalta ”sotaleskien järjestäytyminen ja 

heidän reippaat viimeaikaiset otteensa itse ryhtyä ajamaan omia asioita” kuvattiin myös terveeksi ja 

onnelliseksi kehitykseksi.110  Liiton historiikin kirjoittaneen Torsti Salosen mukaan perustamisestaan 

lähtien Sotaleskien ja Kaatuneitten Omaisten Huolto näki välttämättömäksi esitellä kaatuneiden 

omaisten oloja tiedotusvälineissä. Toisaalta tärkeää oli oikoa ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, 

mutta tavoitteena oli myös saada yleinen mielipide suopeaksi keräyksille, arpajaisille ja muulle 

varainhankinnalle – auttoihan myönteinen julkisuus myös sotaleskien edunvalvontatehtävissä.111 

1940-luvun lopussa yhdistyksen toimesta välitettiin sanomalehdistölle tiedotusmateriaalia, jossa 

esiteltiin kaatuneitten omaisten vaikeuksia sekä niihin toivottuja ja saatuja parannuksia.112 

Sotaleskien asiat olivat näkyvästi esillä esimerkiksi kaatuneiden omaisten viikolla, josta muun 

muassa Vapaassa sanassa todettiin toukokuussa 1947 seuraavasti: 

Tämän viikon tarkoituksena on selvitellä suurelle yleisölle niitä vaikeuksia, joissa kaatuneitten 

omaiset yhä edelleen elävät sekä samalla kerätä varoja välttämättömäksi osoittautuneeseen 

avustustoimintaan.113 

Parannuksia myös saatiin, sillä esimerkiksi vuoden 1948 sotavammalaki korotti eläkkeitä ja poisti 

aiemmat korvausluokat, rinnastaen näin kaikki lesket tasavertaisempaan asemaan. Vähitellen myös 

sotaleskien kouluttautuminen, uudet avioliitot ja lasten kasvu helpottivat tilannetta.114 Vuosien 1945 

ja 1950 välillä useimpien sotaleskien tilanne kehittyikin parempaan suuntaan, mikä vaikutti sekä 

sotaleskeyttä käsittelevän uutisoinnin määrään että tyyliin. Toisaalta on hyvä muistaa, että kyse on 

julkisen keskustelun välittämästä kuvasta, jonka ulkopuolelle kaikista heikoimmassa asemassa 

olevien kohtalot todennäköisesti jäivät. 

                                                           
109 Nykyään Kaatuneitten Omaisten Liitto. 
110Esim. ”Sotaleskien järjestö voi monella tavalla auttaa asianomaisia”, Sd 06.05.1945, ”Toimeentulosuunnitelmien 
laatiminen sotaleskiperheille”, Us 29.7.1945, ”Sotaleskien järjestäytyminen – Onnellisen ja terveen kehityksen oire”, 
Sd 14.08.1945. 
111 Salonen 1995, 154. 
112 Esim. ”Sotalesket ja kaatuneitten omaiset inflaation vuoksi vaikeassa asemassa”, Us 3.12.1946. Sodan uhrien 
kukkarahaston mainos, Us 20.03.1947. 
113 ”Kaatuneitten omaisten huoltotyö”, Vs 13.05.1947. 
114 Salonen 1995, 99. 
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3. ”Kärsimään joutuneet” – Lesket sodan uhreina 

 

Niin sodan aikainen kuin sen jälkeinenkin suomalainen lehdistö kirjoitti sotaleskistä usein osana 

eräänlaista sodan uhrien ryhmää. Sotaleskien lisäksi ryhmään liitettiin yleensä sotainvalidit, -orvot, 

kaatuneiden sotilaiden vanhemmat sekä joskus myös siirtolaiset.115 Kaikki sodan uhrien ryhmään 

liitetyt tahot olivat siis sodan seurauksena menettäneet jotakin pysyvästi: lesket ja orvot aviopuolison 

tai isän, invalidit terveytensä, vanhemmat poikansa ja siirtolaiset kotinsa. Näiden ryhmien avuntarve 

jatkui myös rauhansopimusten solmimisen jälkeen, ja niin jatkuivat myös tavat ja tarve heitä 

käsittelevälle julkiselle keskustelulle.  

Kun sotaleskeys on jo lähtökohtaisesti sotaan liittyvä aihe, on luonnollista, että sotavuosille tyypilliset 

diskurssit näkyvät myös sodan jälkeisessä keskustelussa sotaleskeydestä. Ensimmäiseksi 

käsittelenkin diskursseja, jotka jatkoivat sotavuosille tyypillistä tapaa puhua sotaleskeydestä myös 

rauhaan paluun vuosina. Nämä sota-ajan sekä ensimmäisen tasavallan isänmaallisesta retoriikasta 

kumpuavat puheentavat olen luokitellut sodan diskursseiksi. Tämän jälkeen käsittelen sosiaalihuollon 

ja köyhyyden diskursseiksi nimeämiäni puheentapoja, jotka keskittyvät selvemmin sotaleskien 

avuntarpeeseen. 

3.1 ”Velvoittavat puuristit”: Sodan diskurssit   

 

Sota-aika luo kuolemalle rauhasta poikkeavia merkityksiä, kun omat tappiot tulee merkityksellistää 

ja sota oikeuttaa.116 Tämä näkyy sotavuosien kielenkäytössä: sotilaan kuolemasta tulee ”uhraus 

isänmaalle”, menehtynyt sotilas on ”kaatunut” tai ”sankarivainaja”. Vaikka rauhan solmiminen 

entisen vihollisen kanssa syksyllä 1944 pakotti suomalaisen lehdistön muuttamaan 

maailmankuvaansa, ei julkisen keskustelun kielenkäyttö muuttunut hetkessä. Se huomataan myös 

edellä mainituista ilmaisuista, joita käytetään edelleenkin. Vielä tyypillisempiä sotavuosille ominaiset 

diskurssit olivat tietysti heti sodan jälkeisinä vuosina. 

Sota on osa sotaleskeyttä muutenkin kuin vain etuliitteenä. Ääneen sanomattomana lähtökohtana 

sotaleskeyden käsittelylle toimii kaatunut sotilas, jonka kuolema määrittelee puolison sotaleskeksi.  

Näin ollen sotilaan kuolemalle annetut merkitykset heijastuvat myös siihen, miten sotaleskeys 

ymmärretään. Talvi- ja jatkosodan aikaisessa julkisessa keskustelussa taistelutahtoa oli ylläpidettävä 

                                                           
115Esim. ”Sosialidemokraattisen Puolueen lähiajan ohjelma”, Sd 25.2.1945. 
116 Esim. Raitis 1993, 247. 
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menetyksistä huolimatta ja sodan tappiot tuli merkityksellistää. Sotavuosille tyypillisiä käsitteitä, 

joiden kautta sotaleskeyttä rakentavia sodan diskursseja voidaan tarkastella, ovat esimerkiksi uhraus 

ja sankarivainaja. 

Nationalistisen sotapropagandassa keskiössä oli kaatunut sotilas ja hänen sankarillinen uhrauksensa 

isänmaalle. Suomalaista sankarikuolemaa tutkineen Ilona Kemppaisen mukaan sankarivainaja oli 

yksinkertaisimmillaan kaatuessaan armeijan palveluksessa ollut sotilas, jonka sankarikuolema liittyi 

yhteisön puolesta toimimiseen. Kansainvälisesti verrattuna tällainen sankaruuden korostaminen oli 

poikkeuksellista, sillä muualla sankarikuolema kytkeytyi ennemminkin vainajan henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin.117  Sen sijaan uhrin käsitettä käytettiin sotavuosina sankarivainajia laajemmin ja 

erilaisissa yhteyksissä.118 Kaatunut oli eräänlainen kansakunnan ylin yhteinen uhri ja velvollisuutensa 

täyttänyt sotilas, jonka uhraus myös velvoitti muita samanlaisiin uhrauksiin.119 Kuolema oli kuitenkin 

vain uhrin äärimmäisin muoto, ja oman yhteisön hyväksi annetulla uhrilla voitiin käsittää myös 

kaikkea muutakin yksilöllistä liikkumatilaa kaventavaa toimintaa.120  

Sotavuosien symboliikassa kaatuneet sotilaat olivat eräänlaisia ”kansakunnan poikia” ja ”isänmaan 

uhreja”. Esikuvallisiksi kuvattiin myös heidän äitinsä, joiden tuli olla valmiita tyynesti uhraamaan 

poikansa isänmaan sitä vaatiessa. Leskien ja lasten rooli sankarikuoleman kuvaamisessa oli sen sijaan 

ongelmallisempi, vaikka heidänkin uhriaan maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi korostettiin. 

Kemppaisen mukaan sotaleskien äitejä vähäisempi rooli sankarikuoleman kuvauksissa johtui heidän 

riippuvuudestaan yhteiskunnan antamaan tukeen perheen huoltajan menehdyttyä. Lisäksi vanha äiti 

soveltui paremmin tyynen uhrin antajan asemaan kuin nuori vaimo.121   

Sotaleskien roolista sotavuosien propagandassa on esitetty tutkimuksissa erilaisia näkemyksiä. Siinä 

missä sankarikuolemaa tutkineen Kemppaisen mukaan naisille jäi sotavuosien kuvauksissa lähinnä 

passiivisen surijan rooli, sotaleskeyden käsittelyä tarkastelleen Sjögrenin mielestä sotalesket 

saatettiin lehdistössä kuvata jopa yhtä aktiivisina toimijoina kuin sankarivainajat.122 Erilaiset 

näkemykset tiivistyvät vaikeaan kysymykseen siitä, oliko sotaleskillä itsellään sotavuosien 

                                                           
117 Kemppainen 2006a, 54. 
118 Kemppainen 2006a, 55. 
119 Jalonen & Tepora 2019, 275. 
120 Tepora 2011, 47. 
121 Kemppainen 2006a, 235–236. Kemppainen 2006b, 170. 
122 Sjögren 2013, 12. 
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propagandassa naissankarin ja itsenäisen toimijan asema, vai oliko kyse ennemminkin miehen 

sankarillisen uhrauksen hyväksymisestä?123  

Vuosiin 1945–1950 rajoittuvassa aineistossani tilanne on hieman toisenlainen, kun sotaa tukevaa 

retoriikkaa ei enää tarvita. Jussi Jalosen ja Tuomas Teporan mukaan jatkosodan päätyttyä kansakunta 

ei enää tarvinnut tai halunnut uusia marttyyreita olemassaolonsa tueksi. Toisin kuin aiemmin, 

kansalaisihanteeseen ei enää kuulunut velvoitetta seurata vainajia omaehtoiseen uhrikuolemaan, 

mutta velvollisuudeksi jäi edelleen vainajien muistaminen ja kunnioittaminen.124 Rauhaan paluu 

vuosien julkisessa keskustelussa puhe uhreista ja uhraamisesta jatkui, mutta se sai sotavuosista 

osittain poikkeavia merkityksiä. Esimerkiksi Holmilan ja Mikkosen mukaan sodan jälkeisessä 

julkisuudessa vedottiin yhteiskuntavastuuseen ja kirjoitettiin paljon uhrautumisesta ja 

velvollisuuksien täyttämisestä. Tämä vaatimus kohdistettiin erityisesti naisväestöön, jonka toivottiin 

muun muassa luovuttavan työpaikkansa rintamalta palaaville sotilaille.125  

Toisaalta rauhan rakentaminen entisen vihollisen kanssa vaikeutti sodan tappioiden käsittelyä, ja 

sotakuoleminen merkityksellistäminen ja suhtautuminen kaatuneisiin oli sodan hävinneelle 

yhteiskunnalle sotavuosia vaikeampaa. Kolmessa tässä tutkimuksessa tarkastellussa lehdessä: 

Uudessa Suomessa, Suomen Sosialidemokraatissa ja Sisämaa-Laatokassa, sankarivainajista sodan 

jälkeisinä vuosina kuitenkin yhä kirjoitettiin, vaikkakin selvästi vähemmän kuin sotavuosina.126 

Kansandemokraattien Vapaassa Sanassa hakusana sankarivainaja ei kuitenkaan tuota kotimaisia 

hakutuloksia.127 Aiheen tiimoilta käytiin lehdistössä vuonna 1949 kiivasta keskustelua, kun 

Neuvostoliiton kulttuurijärjestö VOKS:n professori Kemenov paheksui suomalaisten pystyttämiä 

”Pro patria” -laattoja sotaisan hengen vaalimisesta.128 Esimerkiksi Uusi Suomi puolustautui 

Neuvostoliiton ja kommunistien syytöksiin kirjoittamalla, ettei: 

 Kaatuneiden muiston kunnioittamisella ole pyritty tekemään politiikka, vaan ainoastaan täytetty 

jokaisen kunniallisen kansan velvollisuus ja tunnonvaatimus.129  

                                                           
123 Vrt. Kemppainen 2007, 29. 
124 Jalonen & Tepora 2019, 275. 
125 Holmila & Mikkonen 2015, 120. 
126 Siinä missä digikirjasto tuottaa sanalla ”sankarivainaja ”vuosille 1939–1944 hakutuloksia 3305 kpl, vuosina 1945–
1950 hakutuloksia on vain 855 kpl. Esim. “Asemiesten ja sankarivainajien omaisten avustaminen”, Us 26.1.1945. 
”Herää suomen kansa”, Sd 10.3.45. ”Sankarivainajien muistopäivä toukok. 20:na.” Sl 26.04.1945. 
127 Digikirjaston hakutoiminnon avulla selviää, että Vapaassa Sanassa ”sankarivainajat” ovat yleensä jotakin 
ulkomaisia kommunistisia esimerkkejä, eivätkä suomalaisia sotilaita. 
128 Kinnunen 1998, 106. 
129 ”Kummankin sotamme uhrit”, Us 10.12.1949. 
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Siinä missä sankarikuolema oli rauhaan paluu vuosina kiistanalainen ja poliittisesti lehtiä jakava 

käsite, sodan uhreista kirjoittivat myötätuntoisesti kaikki tarkastelemani lehdet.  Vaatimus 

uhrautumisesta ei hävinnyt retoriikasta, sillä paluu rauhaan vaati omanlaisiaan uhrauksia. Lehtien 

sivuilla kaatuneiden sotilaiden lisäksi sodan uhreja olivat muutkin sen vaikutuksista kärsimään 

joutuneet. Sotaleskien ja muihin heihin rinnastettujen ryhmien nimittäminen ”sodan uhreiksi” 

kuvastaa käsitteellistä siirtymistä sodasta rauhaan. Aktiivisen uhraamisen (engl. sacriface) sijaan 

rauhaan paluu vuosien lehdissä puhutaan useammin passiivista uhreista (engl. victim), jotka 

rinnastuvat ennemminkin rikoksen uhreihin kuin isänmaan vaatimaan uhrilahjaan.130 Sotaleskiä ei 

kuvata enää samalla tavalla uhrin antajina ja sankaripuolisoina, kuten sotavuosina, vaan luokitellaan 

yhä useammin yksinkertaisesti yhteiskunnan tukea tarvitseviksi sodan uhreiksi, kuten esimerkiksi 

Vapaan Sanan sodan uhreja käsittelevässä jutussa kesällä 1945:  

Sotiemme uhreja ovat myös ne kymmenet tuhannet kaatuneiden vaimot, sotalesket ja 

suurilukuinen sotaorpojen joukko, jotka nykyisessä vaikeissa taloudellisissa ja huolellisissa 

olosuhteissa ovat joutuneet mitä vaikeimpaan ahdinkoon.131 

Käsitteellisten erojen lisäksi sodan jälkeen myös keskustelun sävy muuttui selvästi vähemmän 

paatokselliseksi. Sotavuosiin verrattuna rauhaan paluun vuosien keskustelu sotaleskeydestä 

näyttäytyy suorastaan laimeana, mikä kuvastaa laajempaa ilmapiirin muutosta. Siinä missä 

sotavuosien kirjoituksissa korostui sankarivainajien velvoittava uhraus, rauhaan siirryttäessä uhrit 

näyttäytyivät lehtien sivuilla yhä useammin tapaturmien tai rikosten uhreina. Esimerkiksi 

”uhrimielen” kaltaiset ilmaisut alkoivat hävitä lehtien sivuilta, ja digikirjaston hakupalvelusta 

selviääkin, että siinä missä sanaa uhrimieli käytettiin vuosina 1939–1944 tarkastelemissani lehdissä 

yli tuhat kertaa, 1945–1950 sana ilmestyi lehtien sivuilla enää parisataa kertaa.132  Osittain kyse on 

voinut olla rauhan vaatimasta itsesensuurista, mutta toisaalta voidaan katsoa, että sotavuosien 

paatoksellinen retoriikka isänmaasta, uhrautumisesta ja sankaruudesta, oli yksinkertaisesti kuluttanut 

itsensä loppuun pitkinä sotavuosina. Esimerkiksi Ville Kivimäki on puhunut tunteiden lauhtumisesta 

sodan jälkeisenä aikana. Hänen mukaansa sodan jälkeen sankariaika oli ohi ja isänmaa alkoi 

korvautua puheessa yhteiskunnalla.133 Samalla sotalesket näyttäytyivät julkisessa keskustelussa yhä 

harvemmin sankaripuolisoina, ja useammin yhteiskunnan tuen tarpeessa olleilta sodan uhreilta. Tämä 

näkyi myös konkreettisesti sanavalinnoissa – esimerkiksi digikirjaston hakutuloksissa hakusanapari 

                                                           
130 Vrt. Kivimäki 2019, 307. 
131 “Sotiemme ihmisuhrit”, Vs 17.7.1945. 
132 Uhrimiel* 1939–1944= 1131, 1945-1949=223. 
133 Kivimäki 2015, 312–314. 
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sotalesk* ja isänmaa tuotti vuosina 1939–1945 selvästi enemmän hakutuloksia kuin sodan jälkeisinä 

vuosina, kun taas hakusanapari sotalesk* ja yhteiskunta oli vuosina 1945–1950 selvästi yleisempää 

kuin sotavuosina.134  

Erilaiset sodan diskurssit liittyivät usein leskien avustamista käsittelevään uutisointiin eräänlaisena 

perusteluna ja argumenttina sille, miksi yhteiskunnan oli tuettava leskiä. Sota ja sen uhrit velvoittivat 

ja toimivat argumentaatiossa perusteena sille, miksi sotalesket olivat oikeutettuja tukeen. Uhrin 

lisäksi kaatuneisiin sotilaisiin ja heidän omaisiinsa liitettiin julkisessa keskustelussa myös ajatus 

kunniavelasta. Jo sisällissodan valkoisen puolen invalidien eläkettä kutsuttiin aikanaan 

”kunniavelaksi”, jonka myöhemmin ymmärrettiin käsittävän myös sotilaan omaiset.135 Myös vuosien 

1945–1950 lehdistössä ajatusta kunniasta ja velvollisuudesta hyödynnettiin sotaleskien tukiin ja 

avustuksiin liittyvässä uutisoinnissa. Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatissa ilmestyi 

maaliskuussa 1945 mielipidekirjoitus, jossa kritisoitiin sankarivainajien omaisten puutteellista 

taloudellista tukea. Nimimerkin A. T. mukaan Suomessa oli unohdettu ”kaikkensa antaneiden” 

omaiset. Kirjoittajan mielestä kunniavelka oli maksettava.136 Myöhemmin keväällä Uuden Suomen 

Timo kirjoitti kaatuneiden muistopäivän kolumnissaan samaan sävyyn kunniavelasta. Kirjoittajaa 

huoletti, ettei sodasta kärsineitä ryhmiä jaksettaisi tukea kauaa: 

Valtiovalta on meillä ponnistellut sotaorpojen, sotaleskien, huoltajansa menettäneitten vanhusten 

sekä sotainvaliidien toimeentulon turvaamiseksi. Tähän saakka, kansanruumiimme saamien 

haavojen vielä ollessa vereksiä, on kunniavelka vilpittömästi tunnustettu ja on sitä lyhennetty. 

Pelättävissä kuitenkin on, että ajan kuluessa ja sotiemme etääntyessä kansalaisten mielestä 

myöskin etäännytään ja vieraudutaan sodan henkilöllisistä uhreista. Jos ja kun kansalaiset alkavat 

heidän osalleen ja asioilleen käydä penseiksi, silloin niille myös valtiovalta kylmenee.137  

Sodan diskurssin ja ”kunniavelan” kaltaisen käsitteen jatkuvuudesta kertoo esimerkiksi se, että 

Kaatuneiden omaisten liitto ry. järjesti pitkään keräystä nimellä ”Kunniavelka kaatuneille”.138  

                                                           
134 Sotalesk* AND isänmaa: 1939-1944 = 406, 1945-1949= 196. 
Sotalesk* AND yhteiskunta: 1939-1945= 306, 1945-1950= 576. 
Kansalliskirjaston digikirjaston hakupalvelu hakee tuloksia sivuttain, joten haetut sanat eivät välttämättä liity aina 
samaan uutiseen. Tästä huolimatta kahden eri sanan vaihtelu sotavuosien ja rauhaan paluu vuosien välillä osoittaa 
merkkejä retoriikan muutoksesta. 
135 Harjula 2015, 214–216. 
136 ”Herää Suomen kansa”, Sd 10.3.1945. 
137 ”Hiljennymme muistamaan”, Us 20.5.1945. 
138 ”Kaatuneiden omaisten liitto kerää varoja sotaleskille valtakunnallisella Kunniavelka kaatuneille -keräyksellä.” 
Helsingin Sanomat 27.2.1995. 
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Aineistosta erottuu tästä huolimatta yksi lehti, jossa ei juurikaan sotavuosille tyypillisiä puheentapoja 

esiinny. Sotavuosien lehdistössä sotaleskeydestä käyty keskustelu tähtäsi sodan tukemiseen, eikä 

sisältänyt kritiikkiä. Laitavasemmiston Vapaa Sana aloitti toimintansa vasta sodan päätyttyä, joten 

lehti ei ollut osallistunut sotavuosien julkiseen keskusteluun. Sen sijaan monet sen toimittajat olivat 

viettäneet sotavuodet turvasäilössä tai osallistuneet kommunistien maanalaiseen toimintaan. 

Ymmärrettävästi tämä näkyy myös lehden kielenkäytössä, sekä sen taustalla vaikuttaneessa 

maailmankuvassa. Vapaasta Sanasta ei esimerkiksi juurikaan löydy ”kunniavelan” kaltaisia, 

sotavuosilta tuttuja ilmauksia, tai vaihtoehtoisesti niitä käytetään lehdessä hyvin erilaisessa 

merkityksessä kuin muualla aineistossa.139  Pelkästä vasemmisto-oikeisto jaottelusta ei ollut kyse, 

vaan ennemminkin taustalla vaikutti kansandemokraattien erilainen suhde käytyyn sotaan, joka 

näyttäytyy muista lehdistä poikkeavana sodan kritisointina. Toisessa tarkastellussa 

vasemmistolaisessa äänenkannattajassa Suomen Sosialidemokraatissa vaikutti puolestaan 

asevelisosialistinen henki, joten sen kirjoituksissa sankarivainajien nähtiin velvoittavan sotaleskien 

aseman parantamiseen, eikä sotaa Vapaan Sanan tapaan kritisoitu edes rauhaan paluun vuosina.140  

Vapaan Sanan kielteinen suhde sotaan ei kuitenkaan näytä vaikuttaneen lehden tapaan kirjottaa 

sotaleskeydestä.  Sotaleskien ja -orpojen tukemisen tärkeyttä korostettiin, vaikka suhtautuminen 

sotaan olikin erilainen.141  Lehdessä julkaistiin esimerkiksi tammikuussa 1945 Aseveliliittoa 

kritisoiva kirjoitus, jossa nimimerkki Eräs orpojen äiti nimitti leskiä ja orpoja niiksi ”joiden täytyi 

uhrata omaisensa sodan epäjumalille.”142 Omalla tavallaan sotavuosien diskurssit siis rakensivat 

käsityksiä sotaleskeydestä kaikissa aineiston lehdissä – Vapaassa Sanassa tosin täysin erilaisesta 

maailmankuvasta käsin. Muista lehdistä poiketen lehdessä ei vedottu kansalaisten ”kunniavelkaan” 

kaatuneille, mutta lehti suhtautui sotaleskiin silti hyvin myönteisesti ja kuvasi heitä sodan uhreina. 

Kansainvälisesti vertailtuna laitavasemmiston myönteinen suhtautuminen on siinä mielessä 

mielenkiintoista, että esimerkiksi kommunistisessa Itä-Saksassa sotaleskiin suhtauduttiin toisen 

maailmansodan jälkeen paljon negatiivisemmin. Taustalla oli ajatus, jonka mukaan natsisotilaiden 

leskiä ei pitänyt palkita eläkkeillä.143 Suomalaisesta kansandemokraattisesta lehdistöstä vastaavia 

                                                           
139 ”Kunniavelalla” saatettiin viitata esimerkiksi velkaan niille valtioille, jotka olivat taistelleet fasismia vastaan, tai 
sisällissodan taistelijoihin. ”SNDL:n maatakäsittävä piirien edustajista vaatii suhteiden katkaisemista Francoon”, Vs 
28.11.1946. ”Vanha vääryys on vihdoin korjattava”, Vs 22.9.1945. 
140 Kunniavelasta sodassa kaatuneille sotilaille ja leskien puutteellisesta tuesta ks. Esim. ”Valkoiset ristit kummuilla”, Sd 
6.7.1945. 
141 Esim. Sota- etuliitettä saatettiin vierastaa kansandemokraattisessa lehdistössä vierastaa muita enemmän. ”Orvot 
eivät tarvitse sääliä vaan tekoja”, Vs 08.10.1947. 
142 ”KERRON TEILLE elämästäni ja ajatuksistani”, Vs 13.1.1945. 
143 Heineman 1999, 196–198. 
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näkemyksiä ei kuitenkaan löydy. Vaikka laitavasemmiston lehdistössä myötäiltiin Neuvostoliittoa ja 

tuomittiin fasistiseksi katsottu sota, sotaleskeyden kuvauksiin nämä ajatukset eivät ulottuneet. 

Erotuksena esimerkiksi itäsaksalaisesta näkemyksestä, sotaleskille ja -orvoille vaadittiinkin 

Vapaassa Sanassa ja muussa kansandemokraattisessa lehdistössä kiivassanaisesti lisää tukia ja 

avustuksia, eikä heitä tai heidän puolisoitaan kuvattu sotaan syyllisiksi.144 

Ensimmäiselle tasavallalle ja sotavuosille tyypillinen tapa puhua sotaleskeydestä muuttui hitaasti, 

joten myös sodan jälkeisten vuosien julkinen keskustelu sisälsi erilaisia isänmaallisia puheenparsia, 

fraaseja ja ilmauksia. Puheessa tapahtuvaa muutosta osattiin huomioida kuitenkin jo 

aikalaiskirjoituksissa. Esimerkiksi Sosiaalidemokraatin jutussa kesältä 1945 pohdittiin seuraavaa:  

Ajan propaganda on myöskin muuttanut sävyä kaatuneisiin nähden, oltuaan usein liiankin 

ylisanaista sankaripalvontaa se on alkanut muuttua sodassa kaatuneiden elämänuhrien 

väheksymiseksi ja ajatteluksi, että he ehkä ansaitsivat kohtalonsa koska lähtivät sotaan. Niin kuin 

viisas vaimo alusta asti osasi sivuuttaa kaiken sen sankarihymistelyn, joka eräillä tahoilla 

sotavuosina liitettiin hänen miehensä kaatumiseen, niin hän osaa asettaa omaan arvoonsa myöskin 

typerän kylmyyden.145 

Toisaalta voidaan ajatella, että ”kunniavelasta” ja ”sodan uhreista” muistuttamalla perusteltiin 

samalla sotaleskien saamia avustuksia. Perusteluja saatettiinkin tarvita, sillä vaikka leskien saama 

huoltoeläke ei ollut suuri, aiheutti se silti sodan jälkeisinä vuosina kateutta.146 Seuraavaksi 

tarkastelenkin sotaleskien avustamiseen liittyviä sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden diskursseja.  

3.2 ”Maan hiljaiset”: Sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden diskurssit  

 

Sota jättää yhteiskuntaruumiiseen haavoja, joiden parantaminen vaatii pieneltä kansakunnalta 

mittaamattomia ponnistuksia. Totaalinen sota tuo mukanaan totaalisen hävityksen, joka ulottuu 

kaikille elämän aloille ja kaikkiin kansalaispiireihin. -- Raskaimman taakan sodan aiheuttamista 

kärsimyksistä saa kantaa köyhä ja vähävarainen kansanosa. Sen piirissä elää tällä hetkellä 25.000 

sotaleskiperhettä, joiden miespuoliset huoltajat ovat kaatuneet käydyissä sodissamme. Suurin osa 

näistä perheistä elää suoranaisessa kurjuudessa. Valtio tosin avustaa heitä, mutta niin heikosti, 

että sillä on mahdotonta perheen tulla toimeen.147 

                                                           
144 ”Sotiemme ihmisuhrit”, Vs 17.07.1945. ”Kaatuneitten omaisten sosiaalinen huoltotyö”, Vs 13.05.1947. 
145 ”Sotaleskien järjestäytyminen – onnellisen ja terveen sosiaalisen kehityksen oire”, Sd 14.08.1945. 
146 Salonen 1995, 154. 
147 ”Sotaleskien auttamiseen huomiota”, Sd 10.1.1947. 
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Näin sotaleskien tilannetta luonnehti Suomen Sosialidemokraatti tammikuussa 1947. Lainaus kertoo 

siitä, ettei suomalainen sosiaalihuoltojärjestelmä ollut varautunut toisen maailmansodan 

aiheuttamaan avun tarpeeseen. Valtion ja kuntien antaman tuen lisäksi avustustoimintaan tarvittiin 

mukaan myös erilaisia kansalaisjärjestöjä.148 Lisäksi sotavuosina luotiin ideologiaa, jonka mukaan 

parempiosaisilla oli kansalaisvelvollisuus menetyksiä kokeneiden auttamiseen.149 Vaikka vuosien 

1945–1950 välistä suomalaista yhteiskuntaa ei voida vielä kutsu hyvinvointivaltioksi, voidaan sodan 

aikaisen sosiaaliseen tasa-arvoon pyrkineen ajattelutavan nähdä ainakin edistäneen myöhempää 

kehitystä.150 Avun tarve jatkui polttavana myös sodan jälkeisinä vuosina, mikä näkyy sotaleskeyttä 

käsittelevien uutisten aiheissa: yleisimmin sanomalehtien sivuilla käsiteltiin sotaleskeyttä 

avuntarpeen näkökulmasta, ja uutisointi keskittyi monesti erilaisiin tukiin ja avustuksiin, sekä 

sotaleskien heikkoon asemaan.  

Näihin teemoihin liittyvät puheentavat olen nimennyt sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden 

diskursseiksi. Sosiaalihuolto on aikalaiskäsite, jolla viittaan sotaleskien tukemiseen liittyneeseen 

puheeseen niin julkisen sektorin, järjestöjen kuin yksittäisten henkilöidenkin taholta. Sosiaalihuollon 

perimmäisenä tehtävänä oli tukea yhteiskunnan hädänalaisia, mutta samalla auttaa heitä kehittymään 

omatoimisiksi ja omilla avuillaan pärjääviksi kansalaisiksi, jotka eivät olleet riippuvaisia yhteisistä 

resursseista.151 Huono-osaisuudella viittaan puolestaan puheeseen, jossa tuotiin esille sotaleskien 

yleensä taloudellisesti heikkoa asemaa. Köyhyyden lisäksi sotaleskiin liitettiin myös sosiaalisia ja 

terveydellisiä hyvinvoinnin vajeita, joten puhun laajemmin huono-osaisuuden diskurssista.152 

Esimerkiksi Suomen Kuvalehden jutussa syyskuussa 1945 tavattiin avuton sotaleski, jonka 

sydämensuru ja elämänhuolet olivat vanhentaneet ennen aikojaan. Jutun tarkoitus ei ollut kuvata 

ainoastaan taloudellisia vaikeuksia. Itkevä sotaleski toteaakin tekstissä että:  

-Mies kaatui talvisodassa ja jätti jälkeensä velkaisen mökin ja kolme lasta. Olen sairas, 

sydänvikainen, en voi tehdä työtä. Siihen asti meni, kun aseveliyhdistys auttoi, mutta nyt sitäkään 

ei ole enää. Ei mikään, ei kukaan muista enää tällaista.153 

Sotaleskien lisäksi avun tarvitsijoiksi mainittiin yleensä orvot, invalidit, sekä kaatuneiden 

vanhemmat. Usein tähän yhteiskunnan tukea tarvitsevien ryhmään viitattiin sellaisilla ilmaisuilla 

                                                           
148 Salonen 1995, 16–18. 
149 Satka 1994a, 296. 
150 Vrt. Laurent 2012, 354. 
151 Bergenheim 2020, 237. 
152 Huono-osaisuudesta ja hyvinvoinninvajeista esim. Laihiala 2018, 30. 
153 ”Maannälkä Pohjois-Savossa”, Suomen Kuvalehti 22.09.1945. 
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kuten ”kärsimään joutuneet” tai ”maan hiljaiset”.154 Sotaleskeyden uutisointiin vaikutti kuitenkin 

väistämättä se, että sosiaalihuollon näkökulmasta lesket olivat tästä ryhmästä usein työhön kykenevin 

joukko heti sodan jälkeisinä vuosina.155 Näin ollen uutisointi keskittyi avun tarpeen lisäksi myös 

siihen, miten lesket saataisiin omillaan toimeentuleviksi. Myös valtion tukien riittämättömyys näyttää 

olleen vakio aihe jokaisen sanomalehden sivuilla – poliittisista sitoumuksista riippumatta. Myös 

yksityisiä ihmisiä pyrittiin saamaan mukaan avustustoimintaan esimerkiksi Suomen Huollon 

adressimainoksissa, ja erilaisten järjestöjen työstä sotaleskien ja -orpojen hyväksi uutisointiin laajasti. 

Sotaleskien kohdalla ilmaisu ”kärsimään joutuneet” ei tarkoittanut yleensä vain surua puolison 

ennenaikaisesta menehtymisestä. Aktiivi-iässä olevan miehen kaatuminen merkitsi usein omaisille 

myös taloudellisia vaikeuksia, olihan mies 1940-luvun Suomessa yleensä perheensä pääasiallinen 

elättäjä.156 Kuvaukset leskien taloudellisesta tilanteesta ja asuinoloista olivat lehtien sivuilla usein 

melko lohduttomia, ja useat kirjoittajat olivat huolissaan sotaleskien eläkkeiden riittämättömyydestä. 

Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatti uutisoi joulukuussa 1946 aiheesta otsikolla: ”Sotaleskien 

taloudellinen tilanne katastrofaalinen”. Erityisen haastavaksi jutussa kuvattiin niiden sotaleskien 

tilanne, joilla ei ollut mahdollisuutta työssäkäyntiin. Leskien ja orpojen tulojen ja menojen laskemisen 

jälkeen jutussa pohdittiinkin, millä he ylipäätään ovat pystyneet elämään.157  

Jokaisen sotalesken tilanne ei varmasti ollut näin lohduton, mutta hyvin toimeentulevien leskien 

asemaa tuskin haluttiin korostaa tilanteessa, jossa apua tarvitsevia oli paljon. Sotaleskiperheiden 

kestämättömästä tilanteesta kirjoitti esimerkiksi nimimerkki Karjalainen sotaleski Sisämaa-

Laatokassa helmikuussa 1947. Pelkän köyhyyden sijaan lesken kirjoituksesta voidaan löytää 

laajempia huono-osaisuuden diskursseja. Valtion tuen riittämättömyyden lisäksi tekstissä kritisoitiin 

myös puutteellisia asuinoloja, jotka aiheuttivat kirjoittajan mukaan hänelle ja hänen lapsilleen 

reumatismia. Kirjoittaja kertoo yrittäneensä vielä viimeisenä oljenkortenaan suorittaa ompelukurssin 

työn saamiseksi, mutta lainaa tähän ei ollut myönnetty.158  

Tarkastelemanani ajankohtana sotaleskeyttä ja varsinkin heidän avustamistaan käsittelevä uutisointi 

argumentoi usein leskien tukien parantamisen puolesta. Aihe oli lehdistössä aktiivisesti esillä, sillä 

                                                           
154 Esim. ”Yli 10 milj. markkaa vapaan huollon avustuksia Helsingissä viime vuonna”, Us 16.02.1949. ”Kunniavelka 
maan hiljaisimmille”, Us 6.3.1945. 
155 Valtion näkökulmasta lesket nuorina naisina olivat todennäköisesti kykenevämpi huolehtimaan omasta 
toimeentulostaan, kuin esimerkiksi iäkkäät kaatuneiden vanhemmat tai korkean haitta-asteen sotainvalidit. 
Nuorimmat sotaorvot eivät myöskään voineet vielä itse vastata elatuksestaan. 
156 Salmi 1986, 112. 
157 ”Sotaleskien taloudellinen tilanne katastrofaalinen”, Sd 3.12.1946. 
158 ”Sotaleskien huolestuttava asema”, Sl 6.2.1947. 
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sotaleskien sekä muiden kaatuneitten omaisten tukia oltiin sodan jälkeisinä vuosina uudistamassa. 

Tukien korottamiseen tähtäävässä argumentaatiossa lesket kannatti kuvata apuun oikeutettuna 

ryhmänä, koska ajatuksella valtiota ja veronmaksajia hyväksikäyttävistä ihmisistä on pitkä historia.159 

Sen lisäksi että sotaleskiä ja heidän tukemistaan käsittelevissä jutuissa muistutettiin yhteiskunnan 

velvollisuudesta, kuvattiin niissä myös leskien avuntarvetta ja korostettiin syyttömyyttä heikkoon 

tilanteeseen. Esimerkiksi nimimerkki Karjalainen sotaleski osoittaa syyttömyyttään heikko-

osaisuuteensa viittaamalla miehensä kuolemaan sodan seurauksena. Lisäksi kirjoittaja korostaa 

yrittäneensä parantaa tilannettaan kovalla työnteolla ja pyrkimällä koulutukseen.160  

Usein heikkoon asemaan joutuneiden sotaleskien kuvaukset voidaankin liittää käsityksiin 

eräänlaisesta hyvästä, syyttömästä tai ansaitsevasta köyhästä, joka pyritään kuvaamaan saamansa 

avun arvoiseksi. Sosiologi Wim van Oorschotin mukaan julkisesta hyvinvointivaltio keskustelusta 

voidaan erottaa viisi eri tekijää, joiden perusteella yleisö arvioi ja muodostaa mielipiteensä 

avunsaajien ansaitsevuudesta. Näitä ovat 1) tarve, 2) kontrolli, 3) identiteetti, 4) asenne ja 5) 

vastavuoroisuus. Tarpeella viitataan avun tarpeellisuuteen, kontrollilla puolestaan yksilön omaan 

kykyyn vaikuttaa tilanteeseensa. Identiteetillä van Oorschot tarkoittaa autettavien ja arvioiden 

suhdetta, sillä ”meidät” koetaan usein ”heitä” oikeutetummiksi apuun. Autettavien itsensä asenne 

vaikuttaa van Oorschotin mukaan arviointiin siten, että mitä kiitollisempia ja myötämielisempiä 

autettavat ovat, sitä apua ansaitsevampina heidät nähdään. Vastavuoroisuudella arvioidaan 

puolestaan sitä, onko auttamisesta hyötyä arvioijalle tai yhteiskunnalle, vai jääkö se yksipuoliseksi.161 

Vaikka van Oorschotin avun ansaitsevuuden arvioinnin kriteerit on muodostettu nykypäivän 

hyvinvointivaltion mittapuulla, voidaan niiden valossa nähdäkseni tarkastella myös 1940-luvun 

lopussa käytyä keskustelua sotaleskeydestä.  

Suomalaisen köyhyyden muutosta tarkastelleen Mikko Revon mukaan hyvään köyhyyteen liitetään 

usein ihanteita yrittelijäisyydestä ja vähään tyytymisestä, jotka suojaavat kertojia köyhyyden stigman 

aiheuttamalta arvostelulta.162 Angela Smith on puolestaan katsonut, että brittiläiset sotalesket liitettiin 

eräänlaiseen ”apuun oikeutettujen köyhien” -ryhmään, sillä he eivät olleet itse vastuussa heikosta 

tilanteestaan.163 Myös tämän tutkimuksen lähdeaineistossa korostuu leskien syyttömyys ja toisaalta 

oikeus yhteiskunnan tukeen. Perheen huoltajan kaatuminen sodassa ei ole lesken vika, vaan 

                                                           
159 Esimerkiksi vuoden 1914 brittilehdet kertoivat tarinoita naisista, joiden käsiin tukia ei voisi luottaa. Smith 2012, 
132. 
160 ”Sotaleskien huolestuttava asema”, Sl 6.2.1947. 
161 Laihiala 2018, 38. van Oorschot 2000, 36. 
162 Repo 2016, 63;65. 
163 Englanniksi deserving poor, Smith 2012, 57. 
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ennemminkin juuri se oikeuttaa hänet argumentaatiossa valtion ja sodasta helpommalla päässeiden 

tukeen. Kirjoittajasta riippuen syyllisiä leskien tilanteeseen saatettiin silti löytää muualta ja erityisesti 

värikästä kieltä käyttävä Vapaa Sana oli ahkera hyödyntämään sotaleskeyttä poliittisten 

vastustajiensa halventamisessa. Erityisesti SDP:n johtohahmo Väinö Tanner joutui lehden 

mustamaalaamaksi.164  Sotaleskien syyttömyydestä ja sotaan syyllisten tuomitsemisesta puhuttiin 

esimerkiksi SKP:n Valkeakosken osaston kokouksen päätöslauselmassa, joka julkaistiin Vapaassa 

Sanassa huhtikuussa 1945: 

On ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin, että sotaan syylliset ja sotarikolliset pidätetään ja 

estetään edelleen vehkeilemästä. -- Sen sijaan sotaleskien, orpojen, invaliidien ja kaikkien niiden 

kohdalla, jotka sodan takia, ilman omaa syytään ovat joutuneet avuttomaan tilaan on myönnettävä 

sellaiset avustukset, että he sen turvin tulevat toimeen.165 

Sotaleskien heikkoon toimeentuloon keskittyvässä uutisoinnissa lesket esitettiin usein avun kohteina, 

joiden auttaminen oli muiden parempi osaisten velvollisuus. Esimerkiksi Sosiaalidemokraatissa 

julkaistiin tammikuussa 1947 puutteenalaisia leskiä sekä muita kaatuneiden omaisia käsitellyt 

uutinen, jossa kansalaisiin vedottiin tämän sosiaalisen ongelman helpottamiseksi:  

Älkäämme unohtako kansalaisia, joiden elämäntaipaleelle sota on heittänyt synkän varjonsa, niin 

synkän ja raskaan, että se uhkaa tukahduttaa heidät. He ovat itse hiljaista joukkoa, eivät he valita 

mutta he odottavat, että yhteiskunta ei unohda heidän hätäänsä.166 

”Hiljaisiksi” kaatuneiden omaisia kuvasi myös Uuden Suomen pakinoitsija Timo maaliskuussa 1945: 

Tuo väki on maan hiljaisimpia. Ei se pommita maan hallitusta ja muita valtapaikkoja alituisin 

”me vaadimme”-päätöslauselmin. Ei se voi käyttää mitään pakotteita, ei uhkailla viitailla. Sen on 

luotettava vain valtiovallan oikeuden- ja velvollisuudentuntoon.167 

Erilaisten avustusjärjestöjen kirjoituksissa leskien kuvattiin myös olevan saamastaan avusta kovin 

kiitollisia.168 Toisaalta kirjoituksissa toivottiin tai vedottiin parempiosaisten apuun. Kiitollisuuden 

kuvauksilla ja ”maan hiljaisten”169 kaltaisella raamatullisella ilmauksella kaatuneiden omaiset 

                                                           
164 Esimerkiksi ”Tannerin kamarineitsyet eduskuntaanko?” Vs 12.2.1945. Tarkemmin sotaleskeyden politisoinnista ks. 
Juutila 2021. 
165 ”Valkeakoski”, Sd 14.04.1945. 
166 ”Sotaleskien auttamiseen huomio”, Sd 10.1.1947. 
167 ”Me vaadimme” oli viittaus SDP:n vaaliohjelmaan. ”Kunniavelka maan hiljaisimmille”, Us 6.3.1945.  
168 Esim. ”Kansanavun lahjoittajille”, Sl, 15.07.1948. 
169 ”Maan hiljaisimmilla” viittaus Raamattuun. Esim. Ps. 35:20 ”Sillä he eivät puhu rauhan puheita, vaan miettivät 
petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan”, sekä Matt 5:5 (vanha käännös) ”Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan 
periä.” 
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pyrittiin kuvaamaan nöyränä ja vaatimattomana ryhmänä, mikä sopii myös van Oorschotin 

näkemykseen huono-osaisten asenteen vaikutuksesta avuntarpeen arvioinnissa. Toisaalta itsehillintää 

ja velvollisuuksien täyttämistä korostava kirjoittelu on myös linjassa rauhan paluu vuosina 

lehdistössä luotuihin narratiiveihin.170  

Edellä mainittu nimimerkin Karjalainen sotaleski ei kuitenkaan kirjoituksessaan kiittele tai nöyristele, 

vaan enemminkin arvostelee valtion virastoja ja viranomaisia perheen huonojen olojen 

sivuuttamisesta: 

Lapset ovat lukeneet läksyjä käsineet kädessä ja itkeneet öisin kivistäviä jalkojaan, sillä myöskin 

kenkien ostoluvat tulevat siinä viimeisessä neljänneksessä. Itse olen ollut kahtena viimeisenä 

talvena ajoittain vuoteessakin reumatismin takia. Valittaa näistä asioista ei huoltovirastoihin 

kannata, senkin olen kokenut. Lähetin valituksen viime maaliskuussa, jossa selostin asiaa 

ylempään huoltovirastoon, mutta viime marraskuussa tuli päätös: Valitus aiheeton. 

Tarkkailijoitakin on käynyt, mutta kun tarkastaja tarkenee kymmenisen minuuttia istua 

päällysvaatteissaan, on kaikki hyvin. Aiheetta valitatte.171 

Kirjoitus kuvaakin hyvin sitä, että vaikka sotaleskien itse lehtiin lähettämissä kirjoituksissa 

avuntarvetta ja sen ansaitsemista osoitettiin muuten, nöyryyden ja kiitollisuuden ilmauksia niissä 

harvemmin käytettiin. Sotaleskien omissa kirjoituksessa esiin saattoi nousta myös katkeruus, ja 

esimerkiksi nimimerkki Yksi monien puolesta syyttä katkeraan sävyyn vallanpitäjiä vaalilupausten 

pettämisestä ja sotaleskien unohtamisesta toukokuussa 1945 julkaistussa Uuden Suomen 

kirjoituksessa.172 Tutkija on toki mahdotonta varmistaa, onko sotaleskenä esiintyvä kirjoittaja todella 

ollut sotaleski. Tästä huolimatta katkeruus ja syyttely mikä sotalesken näkökulmasta kirjoitetuissa 

teksteissä näkyy, on kuitenkin huomionarvoinen ilmiö. Kaikki lesket siis tuskin kokivat 

samaistuvansa muussa julkisessa keskustelussa luotuun kuvaan pyyteettämästä ja vähäisestäkin 

avusta kiitollisesta sotaleskestä. Kuva nöyrästä ja vaatimattomasta sotaleskestä näyttää silti säilyneen 

julkisessa keskustelussa, sillä esimerkiksi Yleisradion entinen pääjohtaja Sakari Kiuru perusteli Ylen 

Tiistaitiima -keskusteluohjelmassa vuonna 1992 sotaleskeyden vähäistä julkista käsittelyä sillä, 

etteivät sotalesket tuoneet itseään esille, vaan olivat niin sanotusti ”maan hiljaisia”.173 

                                                           
170 Vrt. Holmila 2008, 17. 
171 ”Sotaleskien huolestuttava asema”, Sl 6.2.1947. 
172 Katkeruus onkin niissä piireissä suurin, jotka uskoivat hyviin lupauksiin ja niiden perusteella antoivat äänensä näille 
uusille huoltajilleen. ”Huutava ääni”, Us 30.6.1945. 
173 Tiistaitiima, 24.3.1992.  
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Vaikka leskien avun tarvetta korostettiin, ei se yksin riittänyt, ja itsenäisen toimeentulon tukeminen 

koettiin yleensä vastikkeetonta apua hyväksytympänä.174 Leskille valtion myöntämä tuki on saattanut 

näyttäytyä eräänlaisena ”palkintona” miehen sotilaspalveluksesta, mutta hallinnon näkökulmasta 

kyse on ennemminkin ollut vain sotaleskien aseman helpottamisesta, eikä valtion ollut tarkoituskaan 

korvata miestä perheen elättäjänä.175 Huoltoeläkkeiden riittämättömyyden lisäksi julkisessa 

keskustelussa nostettiin esille myös leskien omatoimisuus toimeentulonsa parantamiseksi, ja lehtien 

sivuilla kirjoitettiin paljon esimerkiksi leskien kouluttautumismahdollisuuksista. Sotaleskistä ei siis 

haluttu luoda kuvaa ainoastaan passiivisina avuntarvitsijoina, vaan ajan ihanteiden mukaisesti myös 

itse ahkerina toimijoina. Esimerkiksi Uuden Suomen lukijakirjeessä kirjoitettiin sotaleskien 

verohuolista. Jutussa kuvattu sotaleski on huonosta terveydestään huolimatta uurastanut perheen 

kodin valmistumiseksi. Samalla sotaleski kuvataan muista irrallisena, hyvänä ja pyyteettömänä: 

Miehen lähdettyä sotaan koti jäi puolivalmiiksi ja velkaa oli melkoisesti. Mies kaatui eikä 

vaimolla ollut tukenaan edes vakuutusta. Hän uurasti kuitenkin yötä päivää osallistuen kotinsa 

rakennustöihinkin ja kolmen vuoden kuluessa rakennus tuli valmiiksi. -- Vuokratuloja on 

hiukkasen, mutta ne menevät kuitenkin veroina valtiolle. Niin ikään verot nielevät vähäisen 

eläkkeen. Tiukkaa tekee, kun asianomaisen äidin terveys kaiken lisäksi on heikko, mikä estää 

liiasta työnteosta. Hän elää kaikessa hiljaisuudessa, ei syyttele, ei uhkaile, vaikka katkeruus tänä 

lakkojen muotikautena täyttäisikin sydämen.176  

Tietynlaista hyvän ja ahkeran köyhän roolia saatettiin myös tietoisesti hyödyntää sotaleskien etuja 

ajavien tahojen puheenvuoroissa. Esimerkiksi ranskalaisia sotaleskiä tutkineen Michael Lanthierin 

mukaan lesket ja heitä edustaneet organisaatiot hyödynsivät stereotypioita leskistä ajaakseen heidän 

asiaansa. Avustusjärjestöt kuvasivat sotalesken yleensä viattomana uhrina ja heikkona naisena, joka 

oli syytön raskaaseen kohtaloonsa.177 Myönteistä julkisuutta ja sympatiaa tavoiteltiin myös 

suomalaisen Sotaleskien ja Kaatuneitten Omaisten Huollon tiedotusmateriaalissa, jossa yhdistystä 

tutkineen Salosen mukaan pyrittiin esittelemään niin kaatuneitten omaisten vaikeuksia kuin niihin 

toivottuja ja saatuja parannuksia.178 Sen lisäksi että rauhaan paluu vuosien lehdistössä käsiteltiin 

valtiovallan tukea sotaleskille, näyttää kirjoitusten taustalla olleen myös halua saada yksittäiset 

kansalaiset myötämielisiksi avustustoiminnalle. Näin ainakin Uuden Suomen kaatuneitten 

                                                           
174 Kemppainen 2006b, 170.  
175 Kuhlman 2012, 86. Heineman 1999, 164. 
176 ”Sotaleskien verohuolia”, Us 26.05.1946. 
177 Lanthier 2004, 11; 152. 
178 Salonen 1995, 154. 
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muistopäivään toukokuussa 1948 liittyneestä kirjoituksessa, jossa korostettiin yksilön vastuuta 

velvollisuutta: 

On sanottu, että kansakunnan sivistystaso voidaan mitata sen perusteella, miten se vaalii 

vainajiensa muistoa. Tämä pitää paikkaansa. Mutta siihen liittyy toinenkin kansallisen sivistyksen 

mittapuu läheisesti: Se, miten huolehditaan kaatuneitten jälkeenjääneistä omaisista ja muista 

sodan uhreista. Tänäkin muistopäivänä nousee mieliin kysymys: onko Suomen kansa tehnyt 

kaikkensa heidän hyväkseen, jotka ovat sodassa menettäneet huoltajansa tai joutuneet kokonaan 

työkyvyttömiksi. Tiedämme, ettei tätä tehtävää ole suinkaan laiminlyöty. Vastikään on 

eduskunnan päätöksellä järjestelty kaatuneiden vanhempien, sotaleskien, -orpojen ja -invaliidien 

korvaukset paremmin nykyistä tilannetta vastaaviksi kuin tähän asti on ollut laita. Mutta toisaalta 

tiedetään, että valtion huolenpito ei voi muodostua täydelliseksi. Tarvitaan yhteiskunnan itse 

kunkin jäsenen myötämielistä panosta, jotta sodan uhrien taakka huojentuisi siinä määrin kuin 

inhimillisin toimenpitein on mahdollista.179 

Syyttömyyden ja avuntarpeen lisäksi suomalaiset sotaleskien etuja ajaneet järjestöt näyttävät 

korostaneen myös leskien omaa toimintaa.  Esimerkiksi Aseveliliiton sotaleskijaoston vetoomuksessa 

työnantajille korostettiin heti sodan päätyttyä leskien omaa halua aikaansaada työllään 

mahdollisimman hyvät elinolot itselleen ja lapsilleen. Huolena oli, että lesket menettäisivät 

sodanaikaiset työpaikkansa: 

 --että työnantajat osoittaisivat suopeaa ymmärrystä ja vaikuttaisivat siihen, että sotalesket saisivat 

tehdä työtä niiden hyväksi, joiden isät eivät enää koskaan palaa.180 

Samoin Aseveliliiton lakkauttamisen jälkeen perustettu Sotaleskien huolto ry. korosti, että jokainen 

työkykyinen sotaleski ”haluaa tehdä työtä”. Tarkoituskaan ei siis ollut vaatia sellaista eläkettä, joka 

olisi täysin riittänyt elämiseen.181  Myös tuolloinen pääministeri J.K. Paasikivi totesi kansanavun 

alkajaisjuhlapuheessaan vuonna 1945 valtion erityisesti huolehtineen sotaorpojen ja -leskien 

ammattiopetuksen järjestämisestä, jotta heistä kehittyisi ”itsensä elättäviä ja omillaan toimeentulevia 

kansalaisia”.182 Julkisessa keskustelussa käsitys tuntui siis olevan, että avun tarve oli vain hetkellistä, 

ja sen tarkoitus oli saada lesket mahdollisimman itsenäisiksi työn ja koulutuksen avulla. Toisin 

sanoen leskille annetun avun voidaan ajatella olleen siis van Oorschotin kriteerien mukaisesti 

vastikkeellista, sillä päämääränä oli saada lesket lopulta avusta riippumattomiksi. 

                                                           
179 ”Muistopäivä”, Us 16.5.1948. 
180 ”Sotaleskien vetoomus työnantajille”, Sd 30.11.1944. 
181 ”Kaatuneiden omaisten asia päiväjärjestykseen”, Sd 15.8.1945. 
182 ”Vapaaehtoista huoltotyötä tarvitaan valtiovallan toimenpiteiden lisäksi”, Sd 29.1.1945. 
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Vaatimus sotaleskien avuntarpeesta sekä omasta yrittelijäisyydestä välittyy myös erilaisista adressi- 

ja arpajaismainoksista. Lyhimmillään sanomalehtien sivuilta löytyy vain pieniä Kansanavun 

ilmoituksia, joissa todetaan joka 17. naisen olevan sotaleski.183  Pitemmissä mainoksissa sotalesket 

sen sijaan kuvatiin ”huolten painamiksi”, ”raskaissa olosuhteissa kamppaileviksi” ja 

”parempiosaisten tukea tarvitseviksi”.184  Nuorten naisten avun tarve ei kuitenkaan ollut tällaisten 

ilmoitusten keskiössä, sillä heidän katsottiin yleensä pystyvän huolehtimaan itsestään.185 Sen sijaan 

avuntarvetta perusteltiin sotaorpojen kautta ja sotalesket esitetäänkin usein lastensa puolesta 

työskentelevinä äiteinä.186 Keskiössä oli siis leskien oman hyvinvoinnin sijaan enneminkin heidän 

lastensa etu. Esimerkiksi eräässä Sotaleskien ja Kaatuneiden Omaisten Huollon mainoksessa 

sotaleskiperheiden hyväksi myytäviä kukkarahaston adresseja mainostettiin seuraavasti: 

Millainen on sotaleskiäidin työpäivä? -hänen, jonka harteilla on samanaikaisesti sekä perheen 

huoltajan että äidin velvollisuudet. Hän ei tahdo valittaa työpäivänsä pituutta, sillä usein työ on 

lohdutus ja mielen paras vireänä pitäjä. Perheen tulevaisuuden vuoksi hän kuitenkin toivoo tukea 

sille työlle, jota Sotaleskien ja Kaatuneiden Omaisten Huolto r.y. harjoittaa--.187 

Sotaleskien kuvaaminen apuun oikeutettuna ryhmänä liittyykin pohjimmiltaan heidän rooliinsa äitinä 

ja perheen huoltajina. Lesket näyttäytyivät hyveellisempinä avun kohteina, kun heidät kuvattiin myös 

itse aktiivisiksi oman ja erityisesti lastensa hyvinvoinnin edistämisessä. Edellä esitetyssä 

mainostekstissä korostetaan sotalesken roolia niin äitinä kuin perheen elättäjänäkin, mutta samalla 

leski esitetään nöyränä ja ahkerana naisena, joka ei suinkaan valita työn raskaudesta. Lasten ja 

äitiyden kautta saatettiin pyrkiä vetoamaan lukioiden sympatioihin. Tähän voi nähdä tähtäävän myös 

Suomen Sosialidemokraatin jutun kesältä 1947, jossa pelättiin työkyvyttömien lesken menettävän 

lapsensa: 

On jo kuulunut kuntien taholta lausuttuja uhkailuja, että ellei sotaleski kykene työhön, hänet 

pantakoon kunnalliskotiin ja lapset lastenkotiin. Jo pelkästään ajatuksena on epäinhimillistä 

pakottaa äiti luopumaan vielä lapsistaankin miehensä menetyksen jälkeen.188 

Suomalainen julkinen keskustelu näyttäytyy suhtautuvan sotaleskien tukemiseen rauhaan paluun 

vuosina hyvin myötämielisesti. Huomioin arvoista on myös se, että kaikissa tarkastelemissani 

lehdissä sotaleskeydestä kirjoitettiin hyvin samanlaisten sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden 

                                                           
183 Esim. Us, 1.4.1947. 
184 Esim. Us, 17.01.1948, Sd 13.10.1945. 
185 ”Vanhempien huoltoeläkkeet”, Us 17.06.1945. 
186 Esim. Us 20.3.1947 & 17.1.1948.  
187 ”Millainen on sotaleskiäidin työpäivä?”, Us 15.11.1946. 
188 ”Onko sotaleskien luovuttava vielä lapsistaankin?”, Sd 8.8.1947. 
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diskurssien kautta, ja samoja avustusjärjestöjen ilmoituksia julkaistiin niin Uudessa Suomessa kuin 

Vapaassa Sanassakin.189 Niin oikeisto- kuin vasemmistojulkaisuissakin tuotiin esille sotaleskien 

heikkoa asemaa ja vaadittiin heille parempia avustuksia, vaikkakin ehkä erilaisin argumentein.  

Itsestään selvänä näin samanmielistä suhtautumista ei kuitenkaan tule pitää. Jakaantunut Saksa 

tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan sotaleskiin suhtautumiselle, sillä toisen maailmansodan 

jälkeen länsi- ja itäsaksalaisten yhteiskuntien erilaiset suhtautumiset sotaleskeyteen poikkesivat 

selvästi toisistaan.  Länsi-Saksassa sotalesket nauttivat yhteiskunnan tukea, ja ainakin ihanteena oli, 

että he avustusten avulla pystyisivät jatkamaan kotiäidin roolissaan. Kommunistisessa Itä-Saksassa 

perheihanteet eivät olleet yhtä lailla vallalla, ja sotalesket nähtiin kodin sijaan mieluummin 

työpaikoilla. Toisin kuin lännessä, Itä-Saksassa hyökkääjien leskille ei myöskään haluttu myöntää 

valtion tukia.190 Suomessa sijoituttiin ehkä näiden näkemysten väliin, sillä jopa kansandemokraattien 

Vapaassa Sanassa sotaleskien tukiin suhtauduttiin hyvin myötämielisesti. Toisaalta yhdessäkään 

aineiston lehdessä ei väitetty, että sotaleskien tukemisen pitäisi mahdollistaa heidän jäämisensä 

kotiin, vaan tarkoitus oli auttaa heidät omatoimisiksi perheenhuoltajiksi.  

Sotaleskien sosiaalihuolto ja huono-osaisuus herättivät paljon keskustelua 1940-luvun lopun 

lehdistössä. Vaikka sotaleskien tilanteet olivat keskenään hyvin erilaisia ja yksilöllisiä, luokiteltiin 

heidät julkisessa keskustelussa yleensä laajempaan apua tarvitsevien ryhmään. Leskien tilannetta 

kuvailtiin vaikeaksi, ja heille vaadittiin tukea niin valtiolta kuin yksityisiltäkin ihmisiltä. Julkisessa 

keskustelussa hyödynnettiin usein sotavuosilta tuttua diskurssia, jossa sodan uhrit velvoittivat 

kansakuntaa huolehtimaan kaatuneiden omaisista kunniavelkana. Samaan tapaan yhteiskunnan tukea 

esimerkiksi sotainvalidien vaimoille on perusteltu sotainvalidien, eikä vaimojen itsensä kautta.191 

Julkisessa keskustelussa nostettiin esille sotaleskien moninaista huono-osaisuutta: puutteen ja 

köyhyyden lisäksi leskiä kuvattiin usein esimerkiksi sairaiksi ja väsyneiksi. Toisaalta leskiä ei haluttu 

kuvata pelkästään avuttomana tai hädänalaisena joukkona, vaan myös heidän omaa aktiivisuuttaan 

tilanteensa parantamiseksi nostettiin julkisessa keskustelussa esille, ja työnteon kautta sotalesket 

saatettiin kuvata saamansa avun arvoisiksi. 

Leskien tukemista ei myöskään lähtökohtaisesti perusteltu heidän oman hyvinvointinsa kautta. 

Sotavuosien uhrausten lisäksi tukea perusteltiin tulevan sukupolven turvaamisella, ja huoli 

sotaleskien toimeentulosta liittyikin usein heidän tehtäväänsä sotaorpojen äiteinä. Esimerkiksi 

                                                           
189 Esim. Sama huoltoarpamainos ”Sotaleskelle ropo”, Us 6.4.1946 & Vs 13.04.1946. 
190 Heineman 1999, 176. 
191 Hänninen 1998, 267. 
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sotaleskien hyväksi myytyjen huoltoarpojen ja adressien mainonnassa sotaleskien seurana kuvattiin 

aina myös lapsia.192 Seuraavaksi tarkastelenkin sotaleskien kuvaamista äitiyden ja muiden 

sukupuolen diskurssien kautta. 

4.”Leskiäidin työpäivä” – Sotalesket tulevaisuutta rakentamassa 

 

Vaikka sotaleskistä kirjoitettiinkin usein osana laajempaa sodan uhrien ryhmää, löytyy aineistosta 

myös pelkästään sotaleskeyteen keskittyvää uutisointia, jossa ei puhuta samalla sotainvalidien tai 

siirtoväestön tilanteesta. Sotaleskeyttä käsittelevistä puheesta voidaan erottaa sukupuoleen 

kytkeytyviä diskursseja, jotka liittyivät usein sotaleskille annettuun rooliin sankarivainajien 

puolisoina sekä sotaorpojen äiteinä.  Näitä naiseuden diskursseja tarkastelen seuraavaksi. Käsitykset 

leskistä sotaorpojen äiteinä liittyvät myös tulevaisuuden uskoa luoviin diskursseihin, joita käsittelen 

luvun lopussa. 

4.1 ”Äiti ja perheen huoltaja”: Naiseuden diskurssit  

 

Koska sotalesket olivat toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa aina naisia, löytyy tutkimuksen 

aineistosta myös sukupuolirooleihin liittyviä diskursseja. Naiseuden diskursseilla viittaan puheeseen, 

jossa sotaleskeys liitetään sukupuolen perusteella perinteisiksi katsottuihin naisen rooleihin vaimona 

ja äitinä. Nämä roolit määrittelivät sitä minkälaisia normeja, velvoitteita ja odotuksia sotaleskiin 

liitettiin. Samaan aikaan sotaleskien kuvauksiin sisältyi myös sukupuolisopimuksen uudelleen 

määrittelyä, kun lesket kuvatiin perheidensä huoltajina.  

Kuten jo sodan diskursseja tarkasteltaessa kävi ilmi, lähtökohta sotaleskeydelle on sotatoimissa 

kaatunut puoliso. Leskeys on osaltaan vaikuttanut sotaleskeydestä käytyyn keskusteluun, sillä naisen 

sosiaalinen asema ja sen tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet ovat pitkälti olleet riippuvaisia hänen 

siviilisäädystään naimattomana, vaimona tai leskenä. Sotaleskeyttä on kuitenkin yleensä pidetty vielä 

”tavanomaista” leskeyttä kunnioitettavampana asemana, eikä pelkkänä siviilisäätynä. 

Sankarikuoleman mukanaan tuoma statuksellinen asema vaikutti toisaalta myös siihen, miten 

sotaleskiä yhteiskunnan taholta arvoitiin.193 Kaatuneen sankarivainajan uhraus pyhitti myös 

sotalesken, ja pyhänä hänen haluttiin pysyvänkin. 

 

                                                           
192 Sodan uhrien kukkarahaston mainokset, Us 20.03.1947, Sd 13.10.1945. 
193 Smith 2012, 69. 
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Niin ensimmäisen kuin toisenkin maailmansodan aikana, nationalistisen ihanteen mukainen 

sankarikuolema heijastui leskiin ympäri Eurooppaa. Sotalesket on kuvattu eräänlaisina kaatuneiden 

sotilaiden elävinä symboleina, ja naisten on usein toivottu pysyvän miehilleen uskollisina vaimoina 

myös puolison kuoleman jälkeen. Näin ollen esimerkiksi löyhä seksuaalimoraali on ollut sotaleskien 

kohdalla erityisen tuomittavaa. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Britanniassa 

leskiin kohdistui tarkempaa arviointia, kuin muihin yhteiskunnan tukea saaviin ryhmiin, ja heidän tuli 

viktoriaanisen keskiluokan ihanteiden mukaisesti olla passiivisia ja raittiita, sekä elää kuolleen 

sotasankaripuolison uhrausta kunnioittavalla tavalla. Mikäli sotaleski poikkesi tästä, aiheutti 

käytöksellään moraalista pahennusta, eikä näin noudattanut ”kunniallisen vaimon” roolia, saatettiin 

hänen tukemisensa valtion taholta lopettaa. Tällainen valvonta koski vain sotaleskiä, eikä ulottunut 

esimerkiksi kaatuneiden sotilaiden lapsiin.194  

 

Ajatus sotaleskistä eräänlaisia kaatuneiden sotilaiden eläviä muistomerkkeinä ja tuen arvoisina 

nuhteettomina vaimoina on löydettävissä myös kolmannen tasavallan ajan Ranskasta, jossa 

ihanteellisen sotalesken on kuvattu olleen eräänlainen ”kuoleman ylittävä uskollisuuden 

ruumiillistuma”.195  Uskollisuuden ja moraalin vaatimukset olivat yhtälailla läsnä Atlantin toisella 

puolella, sillä esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan yhdysvaltalainen sotaleski saattoi menettää 

avustuksensa, mikäli hänen katsottiin käyttäytyneen sopimattomasti.196 Vielä äärimmäisempiin 

toimiin oltiin myöhemmin valmiita kansallissosialistisessa Saksassa, jossa jopa kuoleman jälkeinen 

avioero oli mahdollista, mikäli lesken käytöksen katsottiin loukanneen miehen kunniaa.197  

 

Kansainvälisiin esimerkkeihin verrattavaa moraalista arviointia tai huolta ei suomalaisesta 

sotaleskeyttä käsittelevästä sanomalehtikeskustelusta löydy, eikä sodanjälkeisessä keskustelussa 

esimerkiksi kyseenalaistettu sotaleskien oikeutta yhteiskunnan tukeen. Sen sijaan sotalesket kuvattiin 

yleensä kunniallisina vaimoina ja äiteinä. Suomalaisessa lehdistössä sotalesket esitettiin mieluummin 

edullisessa valossa, eikä lehdistössä ilmaista paheksuntaa edes tilanteissa, joissa sen voisi kuvitella 

olleen ajalle tyypillistä. Esimerkiksi syksyllä 1948 lehtien sivuille pääsi uutinen, jossa kerrottiin 

Myrskylässä tapahtuneesta muilutuksesta. Uutisoinnin mukaan tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa 

kyläläiset olivat päättäneet ottaa oikeuden omiin käsiinsä, sillä he katsoivat toimettoman miehen 

elävän varakkaan sotalesken kustannuksella. Uutisoinnissa ei kuitenkaan millään muotoa paheksuttu 

                                                           
194 Smith 2012, 37; 146. 
195 Lanthier 2004, 10–11. 
196 Kuhlman 2012, 84. 
197 Heineman 1999, 57. 
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sotalesken asumista uuden miehen kanssa ilman avioliittoa, vaan esille nostettiin sen sijaan 

kyläläisten huolenaihe lesken varallisuuden hupenemisesta.198 

 

Vaikka moraalista paheksuntaa ei suomalaisten sanomalehtien sivuilta löydy, tarjoavat yksilöiden 

kokemukset toisenlaista näkökulmaa aiheeseen. Muistitieto ja leskien haastattelut antavatkin 

ymmärtää, että sotaleskien käytöstä valvottiin myös Suomessa, vaikkei aihe uutisotsikoihin 

noussutkaan. Esimerkiksi sotaleskiä haastatellut Tuula Salmi on esittänyt sotaleskien joutuneen 

erityisen tarkkailun alle. Salmen mukaan sotaleskien ilonpitoa paheksuttiin, ja jossain kerättiin jopa 

adressi, jotta sotalesket eivät saisi mennä uudelleen naimisiin.199 Salmen esittämille ja usein 

lainatuille näkemyksille ei kuitenkaan toistaiseksi löydy laajaa tukea muista tutkimuksista.200 

Esimerkiksi Sjögrenin mukaan sotavuosien aikakauslehdissä uudelleen avioituminen saattoi herättää 

keskustelua, mutta se nähtiin yleensä silti luonnollisena ja hyväksyttävänä asiana, vaikka pikaisia 

avioliittoja saatettiinkin paheksua.201  

Sotaleskien uudelleen avioitumisesta puhuttaessa on hyvä myös muistaa, että valtion näkökulmasta 

leskien uudelleen avioituminen oli päinvastoin kannustettavaa, ja uudelleen avioituvalle leskelle 

maksettiinkin kerralla kolmen vuoden huoltoeläkkeet. Tämän jälkeen uuden puolison ajateltiin 

vastaavan lesken elatuksesta.202 Toisaalta - toisin kuin Salmen haastatteluista käy ilmi - lesket 

saattoivat myös itse paheksua uusia avioliittoja. Esimerkiksi tämän tutkimuksen aineistossa Uuden 

Suomen Olli203 lainasi pakinassaan helmikuussa 1945 sotalesken kirjoitusta, josta leskien uusia 

avioliittoja paheksuttiin ainakin rivien välistä luettuna:  

Jotkut ovat kiirehtineet ottamaan uuden perheenhuoltajan pitäen sitä ainoana ratkaisuna. Vaan ei 

kuitenkaan kaikki. Me toiset olemme taasen ymmärtäneet uhrin kalleuden ja pitäneet sen pyhänä 

ja eihän tänä aikana monelle löydykään entisen veroista elämän toveria.204 

Kirjoitus antaakin ymmärtää, etteivät sotaleskien uudet avioliitot ainakaan kirjoittajan mielestä olleet 

toivottava vaihtoehto. Voikin olla, että mitään yhtenäistä käsitystä sotaleskien uusista avioliittoihin 

on turha etsiä, vaan suhtautuminen on vaihdellut ja saattanut myös vuosien mittaan muuttua. Toisaalta 

edellisessä Uuden Suomen lainauksessa huomionarvoista on julkaisuajankohta helmikuussa 1945, 

                                                           
198 ”Muilutus” Myrskylässä”, Sl 12.9.1948. ”Uusaikainen muilutusjuttu Myrskylässä”, Sd 12.9.1948. 
199 Salmi 1986, 47. 
200 Raitis 1993, 276. 
201 Sjögren 2013, 43. Aunila 2020, 138–139. 
202 Salmi 1986, 144. 
203 Väinö Nuorteva. 
204 ”Päiväkummeja?” Us 9.2.1945. 
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jolloin jatkosodan päättymisestä oli vain kuukausia ja sota jatkui edelleen lapissa. Samanlaisia 

ilmauksia uhrin kalleudesta ei kuitenkaan löydy esimerkiksi vuodelta 1949, ja tuntuukin 

todennäköiseltä, että samalla kun sotavuosille tyypilliset puheenparret vähenivät ajan kuluessa, myös 

suhtautuminen sotaleskien uudelleen avioitumiseen pehmeni. Kymmenen vuotta sodan päättymisen 

jälkeen lähes puolet sotaleskistä olikin avioitunut uudelleen,205 mikä ei myöskään tue väitettä siitä, 

että sotaleskien uusia avioliittoja olisi laajasti paheksuttu. Tämän tutkimuksen aineiston valossa on 

vaikea sanoa, suhtauduttiinko sotaleskien uusiin avioliittoihin rauhaan paluun vuosina toisin kuin 

sotavuosina. Aineistossa ei yllä olevan lainauksen lisäksi ole aihetta käsitteleviä kohtia, mikä voi 

johtua lähdeaineiston luonteesta sanomalehtenä. Toisaalta voi myös olla, ettei sotaleskien uudelleen 

avioituminen enää herättänyt samanlaista mielenkiintoa ja julkista keskustelua kuin Sjögrenin 

tutkimuksessa tarkasteluina sotavuosina. 

Uudelleen avioituminen ei välttämättä merkinnyt myöskään sitä, etteikö henkilöä olisi edelleen 

pidetty sotaleskenä. Eri lehtien sivuilta löytyykin useita mainintoja naisista, jotka ovat menneet 

uudelleen naimisiin, mutta joita edelleen nimitetään sotaleskiksi.206 Sotaleski näyttäytyykin 

aineistossa eräänlaisena tittelinä, jolla henkilöä määritellään riippumatta siitä, mikä uutisen aihe 

varsinaisesti on.207  Valtion näkökulmasta uuteen avioliittoon - ja uuteen siviilisäätyyn - päättynyt 

sotaleskeys saatettiin siis julkisessa keskustelussa ymmärtää luonteeltaan pelkkää siviilisäätyä 

pysyvämmäksi ja laajemmaksi titteliksi, jollaisena se näyttäytyy myös tämän tutkimuksen 

aineistossa.  

Uudelleen naimisiin menneiden naisten nimittäminen sotaleskiksi näyttää nykypäivän näkökulmasta 

poikkeukselliselta, sillä myöhemmin niin tutkimuksissa kuin mediassakin esiintyvät sotalesket ovat 

yleensä pysytelleet leskinä.208 Siinä missä 1940-luvun lopun lehdistössä sotaleskeksi saatettiin 

nimittää myös uudelleen avioitunutta naista, ei sotaleskiksi näytetä nykyään mieltävän naisia, jotka 

saattoivat viettää loppuelämänsä toisten miesten vaimoina. Esimerkiksi Esa Sirosen ohjaamassa 

Sotalesken surutyö -dokumentissa haastatellut sotalesket eivät olleet avioituneet uudelleen. 

                                                           
205 Uudelleen avioituneiden määrä ks. Salmi 1986, 144. 
206 Esim. Uutisessa ”Nelihenkinen seurue railoon”, Us 30.10.1946 kerrotaan yhden onnettomuudessa menehtyneen 
olleen hiljattain uudelleen avioitunut sotaleski. 
207 Esim. Uutisessa ”9-vuotiaan pojan tupakoimistouhut aiheuttivat yli ½ miljoonan markan vahingot”,” Sl 14.3.1948 
lapsen äidin sotaleskeys ei liity uutisointiin muuten kuin ehkä selityksenä sille, miksi lapsi on ollut yksin kotona äidin 
ollessa töissä. 
208 Esim. Loipponen koki varsinkin oman tutkimuksensa alussa, etteivät haastateltaviksi kelpaisi pikaisesti uudelleen 
avioituneet lesket. Loipponen 2010, 169. 
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Kyseinen dokumentti itsessään on myös hyvä esimerkki siitä, miten tavat kuvata sotaleskiä kaatuneen 

sotilaan ”muistomerkkeinä” ovat jatkuneet näihin päiviin asti. Vuonna 2007 julkaistussa 

dokumentissa todettaan esimerkiksi leskien ”pitäneet polkuja haudoille auki”209, mikä kuvaa hyvin 

sotaleskille määriteltyä velvollisuutta uhrata elämänsä sankarivainajien muistelulle. Vaikka 

dokumentin haastatteluissa tuleekin ilmi sotaleskien kokema arvostelu, jatkaa se monella tapaa 

samanlaista kuvaa ideaalista miehelleen uskollisesta sotaleskestä, kuin mitä aiemmasta 

sotaleskitutkimuksesta ja omasta aineistostani on löydettävissä. Toisaalta on hyvä huomioida, että 

leskinä pysytelleiden naisten on todennäköisesti ollut myöhemmin helpompaa puhua kaatuneista 

puolisoistaan. Sen sijaan uudelleen avioituneet sotalesket ovat saattaneet kokea tarpeelliseksi 

keskittyä uuteen avioliittoonsa, johon ei välttämättä ole sodassa kaatuneen ensimmäisen puolison 

muistoa mahtunut.210 Samaan tapaan ensimmäisen maailmansodan saksalaisia sotaleskiä tutkinut 

Erika Kuhlman on todennut, että pysyäkseen aktiivisina sodan muistelijoina, naisten tuli pysyä 

leskinä.211  

Sotalesken kuvaaminen hyvänä ja uskollisena puolisona näyttäytyy vaimon velvollisuuksien 

jatkumisena esimerkiksi kirjailija Helvi Hämäläisen novellissa Lupaus, joka julkaistiin Suomen 

Kuvalehdessä huhtikuussa 1948. Novelli kuvaa nuorta sotaleskeä, joka jää hoitamaan ikävää 

anoppiaan miehelleen tekemänsä lupauksen mukaisesti, uhraten näin oman onnensa: 

Nuori nainen oli pitänyt antamansa lupauksen sitkeästi, hän oli pysynyt vanhuksen luona, hoitanut 

taloa, joka tuli menemään perinnöksi etäisille sukulaisille. Hänen elämänsä oli kova, harmaa kuin 

kivi, sen nuoren rakastetun miehen sijasta, joka oli liittänyt elämänsä hänen elämäänsä, hän oli 

saanut elämäntoverikseen vanhan naisen, vieraan ihmisen, johon häntä ei sitonut mikään elävä 

sukulaisuus. Hänen rakastettunsa ei ollut tuon vanhan synkän naisen poika piirteiltään, ei 

ainoaltakaan eleeltään eikä luonteeltaan. Nuori nainen oli sidottu kuin raskaalla kahleella tähän 

vanhukseen.212 

Novellissa sotaleski kuvattiin siis edelleen uskollisena vaimona, joka ei hylännyt miehensä äitiä, 

vaikka tämä tekee hänen elämänsä vaikeaksi. Uskollisen vaimon roolin lisäksi novelli nostaa toisaalta 

esille myös naisen roolin hoivaajana. Vaikka sotaleski onkin lapseton, kuvataan hänet novellissa 

äidillisen huolenpidon kautta: 

                                                           
209 Sironen 2007, Sotalesken surutyö. Viittaus leskille suunnattuun kehotukseen: ”Älkää antako polun sankarihaudoille 
ruohottua”. 
210 Esim. Salmi 1986, 150. 
211 Kuhlman 2012, 127. 
212 ”Lupaus”, Suomen Kuvalehti 03.04.1948. 10–11. 
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--Suuttumatta hän silloin katseli ilkeän vanhuksen kylmää kättä, jonka sormet tuntuivat valmiilta 

kynsimään häntä. Sen unelman sijasta, joka hänellä oli ollut elämästä terveen nuoren miehen 

rinnalla, hän oli saanut elämän kytkettynä hirvittävään vanhukseen, ahnaaseen, elämättömään, 

ilkeään. Lapsen ja monien lasten sijasta hänen miehensä oli antanut hänelle vaalittavaksi tämän 

kauhean vanhuuden.213 

Vaimon roolin lisäksi sotalesken kategoriaan ja sen naiseuden diskurssiin liittyykin yleensä myös 

sotaorpojen äidin ja huoltajan asema. Sen lisäksi että sotalesket kategorisoitiin kaatuneiden sotilaiden 

vaimoiksi, heillä ajateltiin yleensä olevan myös pieniä lapsia. Tämä käy ilmi muun muassa siten, että 

mikäli uutisoinnin aiheena olivat lapsettomat sotalesket, piti lapsettomuus erikseen tuoda esille.214 

Yleisempää oli silti puhua sotaleskistä sotaorpojen äiteinä. Myös ranskalaisia sotaleskiä tutkineen 

Lanthierin mukaan lesket nähtiin ensisijaisesti äiteinä, vaikkei kaikilla ollutkaan lapsia, eivätkä he 

edustaneet perinteistä kuvaa perheenäideistä.215 Se minkälaisina äiteinä suomalaiset sotalesket 

tarkastelemanani ajankohtana kuvattiin, liittyy ajan äitiyden ihanteisiin.   

Äitiys on monitahoinen ja kulttuuriin sitoutunut ilmiö. Se on yhtä aikaa jatkuvasti uudelleen 

määrittyvä, mutta sisältää myös pitkäikäisiä ja vaikeasti muutettavia käsityksiä. Äitiyttä 

tarkastellaankin usein eräänlaisen ideaalin hyvän äitiyden kautta.216 1800-luvulta alkaen 

keskiluokkainen ydinperheihanne alkoi korostaa äidin roolia perheessä, ja äitiys alettiin ymmärtää 

naisen tärkeimpänä tehtävänä ja kutsumuksena. Lasten synnyttämisen lisäksi äidin tehtävänä nähtiin 

lasten hoiva ja kasvatus, kun taas perheen huoltajan ja elättäjän rooli katsottiin isän tehtäväksi. 

Vähäisemmästä roolistaan huolimatta miehet olivat kuitenkin ydinperheideologiassa perheen pää ja 

ehdoton auktoriteetti.217 

Yksityisen kodin piirin lisäksi äitiys toimi naisille myös väylänä julkiseen toimintaa, kun 

naimattomienkin naisten julkinen rooli kytkeytyi hoivan ja kasvatuksen kautta äitiyteen. Toisin 

sanoen äitiys ja hoiva nähtiin naisten perusominaisuutena, joka liitti heidät kansakuntaan eräänlaisen 

äitikansalaisuuden kautta.218 Ydinperheihanteen mukainen näkemys äitiydestä oli toisaalta hyvin 

keskiluokkainen, eikä kotiäiti-instituutio käytännössä koskaan ehtinyt vakiintua kunnolla Suomen 

kaltaiseen köyhään maahan, jossa naisen työpanosta oli aina tarvittu niin pelloilla kuin tehtaissakin.219 
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Tarkastelemani ajan ja yhteiskunnan käsitykset äitiydestä, naiseudesta ja sukupuolesta liittyivät 

väistämättä aiempien sotavuosien ihanteisiin, sillä sotavuosien kulttuuri on usein hyvin 

sukupuolittunut miesten sotiessa rintamalla, ja naisten kasvattaessa tulevaa sukupolvea kotona.220 

Talvi- ja jatkosodan vuosina suomalaista äitiyttä korostettiin erityisesti kansakunnan jatkuvuuden 

kautta, ja ihanteeksi nostettiin etenkin suurperheiden äitejä. Sotavuosien sankarinaisen ihanne 

liittyikin naisten rooliin nykyisten tai tulevien sotilaiden äiteinä, ja samalla naisten 

suvunjatkamisvelvollisuus rinnastettiin miesten maanpuolustusvelvollisuuteen.221 Sotaleskien 

äitiyttä korostettiin jo sotavuosina, kun taas lapsettomat lesket rinnastettiin muihin naimattomiin 

naisiin. Esimerkiksi Kotilieden naisihannetta vuosina 1939–1945 tutkineen Seija Aunilan mukaan 

lapsettomat lesket palautettiin lehdessä avioliittoa edeltäneeseen tilaan, eivätkä he voineet yltää 

sankaripuolison asemaan ilman moninkertaista äitiyttä.222 Rauhan ajasta poiketen ihanteellisen äidin 

oli kutenkin oltava valmis myös uhraamaan lapsensa isänmaan puolesta.223  Myös porvarillisissa 

piireissä aiemmin moraalittomaksi katsottuun äitien palkkatyöhön suhtauduttiin sodan aikana toisin, 

kun naisia tarvittiin ihanteita laajempiin tehtäviin miesten tilalle. Sota-ajan naisen ja äidin tulikin olla 

työteliäs, osaava, kestävä ja rohkea.224 

Sota merkitsi kuitenkin poikkeustilaa, jonka jälkeen monet halusivat palata aiempaan normaaliin. 

Sodan päättyminen ei kuitenkaan merkinnyt äitiyden merkityksen vähenemistä, sillä myös sodan 

jälkeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa väestöpolitiikka ja sen kautta äitiys olivat tärkeässä 

roolissa. Äitiyshuoltoa ja sodan jälkeisten vuosien lääkärilehtiä tarkastelleen Ritva Nätkinin mukaan 

terveys- ja sosiaalihuoltoalan ammattilaisten puheesta onkin tunnistettavissa eräänlainen äitiyden 

kategoria, jossa äiti näyttäytyy ravitsevana maaperänä uudelle sukupolvelle, sekä myönteisenä ja 

epäpersoonallisena olentona. Äidin roolia korostavissa kirjoituksissa ihanteellinen äiti oli sodan 

jälkeisinä vuosina muun muassa terveen ja siveellisen uuden sukupolven kasvattaja, tyyni ja 

tasapainoinen, sekä hyväntyylinen ja ystävällinen. Toisin sanoen äiti oli olemassa lasta varten.225 

Myös Ilona Kemppainen on todennut toisen maailmansodan jälkeisen suomalaisen perhepolitiikan 

korostaneen äidin ja lapsen suhdetta. Sota-ajan jälkeen isät saattoivat jäädä etäisiksi, vaikka olisivat 

palanneetkin kotiin. Sen sijaan valtion sanotaan ottaneen isän roolin.226   Naisten palkkatyö väheni 
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selvästi sodan jälkeisinä vuosina, vaikka olikin Suomessa länsimaiden korkeimpia. 1950-lukua onkin 

usein kuvattu kotirouvien vuosikymmeneksi, ja koti ja äitiys näyttelivät tärkeää roolia sodan jälkeisen 

yhteiskunnan rakentamisessa. Perhe oli yhteiskunnan perusta ja äiti sen keskipiste.227 Toisaalta 

väestönkasvu nähtiin edellytyksenä sodasta toipumiselle, mikä näkyi pian sodan jälkeen syntyneinä 

suurina ikäluokkina. 

Vaikka melkein puolet naimisissa olevista naisista kävi palkkatyössä, kotiäitiys oli silti normien 

mukainen ihanne sodan jälkeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa.228 Äitien palkkatyö nähtiin 

sosiaalisena ongelmana aina 1960-luvulle asti, ja julkisessa keskustelussa esitettiin näkemyksiä, 

joiden mukaan työssä käyvä äiti ei pystynyt antamaan lapselleen samanlaista hoivaa kuin kotiäiti.229 

Työelämään sodan jälkeen jääneille äideille ja vaimoille työ oli kuitenkin usein pakon sanelemaa, 

eikä kotiäitiys ollut kaikille vaihtoehto. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten tämän tutkimuksen 

aineistossa sotaleskien tekemään työhön suhtaudutaan.230 

Ajan naisihanteen vastaisesti kodin ulkopuolista työtä käsitellään aineistossa yleensä leskille 

välttämättömänä ja suorastaan kannustettavana asiana, olivathan he miehensä kuoleman jälkeen 

perheensä elättäjiä.231 Käytännössä sodan jälkeisessä tilanteessa monet muutkin naiset kävivät töissä 

ja toimivat yksinhuoltajan tavoin miesten ollessa esimerkiksi invalidisoituneita tai pitkiä aikoja poissa 

kotoa. Leskien työssäkäynti ei siis ehkä vastannut ajan ihannetta, mutta ei ollut käytännössä 

merkittävä poikkeuskaan. Tutkimuksen aineistossa leskien tekemää työtä ei myöskään kuvailtu 

erityisen ihannoivasti, vaan heidän asemaansa työssäkäyvinä äiteinä kuvattiin enemminkin raskaaksi 

ja pakon sanelemaksi. Työnteon välttämättömyys näkyy myös aiemmin tarkastellun nimimerkin 

Karjalainen sotaleski toteamuksessa:  

--mutta asia on niin, että lapset eivät voi odottaa leipää ja vaatetta kuukausia eikä vuosia vaan sitä 

täytyy olla joka päivä. Sanomattakin on selvää, ettei semmoinen perheenäiti, jolle on jäänyt 

myöskin perheen huoltajan velvollisuus, etsi itselleen ansiotyötä missään huvittelutarkoituksessa 

vaan se on huutava hätä joka pakottaa siihen.232 

Kova työnteko olikin keskeinen hyve niin sota-aikana kuin sen jälkeisinäkin vuosina. Työ ja 

kouluttautuminen näyttäytyvät aineistossa välttämättömyytenä, mutta toisaalta työskentely 

                                                           
227 Nätkin 1997, 150. 
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229 Nätkin 1997, 151. 
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sotaorpojen puolesta korostaa leskien asemaa ihanteellisina äiteinä.233 Sotaleskien työssäkäynti ei 

aineistossa näytä uhkaavan naisten ihanteellista kotirouvan roolia senkään puolesta minkälaisia töitä 

sotaleskille suositeltiin. Vaikka leskien kouluttaminen nähtiin tärkeänä, ei heitä yleensä koulutettu 

perinteisesti miehisiksi katsotuille aloille. Ennemminkin sotaleskien työhuolto keskittyi aloille, josta 

naisten oli mahdollista saada pientä lisätienestiä. Muun muassa erilaiset käsityöalat nähtiin leskille 

soveltuvina, sillä lastenhoidon kannalta oli helpompaa, mikäli työtä pystyi tekemään kotoa käsin.234  

Myös lasten päivähoito oli aihe, jonka yhteydessä sotalesket usein mainittiin, sillä pienten lasten äidin 

ansiotyö herätti ymmärrettävästi kysymyksiä lasten hoidosta. Lasten yksin jättämisen pelättiin 

esimerkiksi johtavan tulipaloihin ja muihin ikäviin seurauksiin.235 Lasten päivähoito yleistyi 

laajemmin vasta 1970-luvulla, mutta aiheesta keskusteltiin paljon jo sodan jälkeisinä vuosina. 

Yksinhuoltajina leskien kouluttautuminen ja työllistyminen oli vaikeaa, ja lehtien ilmoituspalstoilla 

lesket etsivätkin usein sellaisia työpaikkoja, johon lapsen saattaisi ottaa mukaan.236 Koska usein 

vähävaraisilla sotaleskillä oli harvoin varaa kotiapulaiseen, toivottiin lastentarhojen ja 

päivähoitopaikkojen lisäämisen mahdollistavan yhä useamman sotalesken ja muun ansioäidin 

työssäkäynnin.  Vaikka suoraa huolta sotaleskien kyvystä kasvattaa lapsiaan ei julkisessa 

keskustelussa ilmaistu, saatettiin sotaorpojen päivähoidolla katsoa olevan huolenpidon lisäksi myös 

kasvatuksellinen rooli. Leskien työssäkäynnin mahdollistamisen lisäksi näki esimerkiksi Sotaleskien 

Huolto ry:n Toini Sinervo lastentarhoilla olevan myös kasvatuksellinen tehtävä. Sinervo kirjoittikin 

Sosiaalidemokraatissa syksyllä 1945 lastentarhojen olevan yksin jääneille äideille tarpeellisia 

kasvatuksen tukijoita: 

Lastentarhojen tarpeellisuus yksin jääneen äidin kannalta on toisestakin syystä merkittävä. 

Lastentarhojen tarkoituksenahan on, ja on alun perin ollut, tukea lasten kasvatusta ja korvata 

puuttuva kotikasvatus, eikä yksinomaan antaa lapselle suojan siksi ajaksi, jolloin hän ei voi sitä 

omassa kodissaan saada. Lastenkasvatus isättömässä kodissa on paljon vaikeampaa kuin 

normaalikodissa, jossa kasvattajia on kaksi, ja jossa perheen isä omalla arvovallallaan vaikuttaa 

kasvatettaviin ja jossa myös äiti joutaa paljon enemmän ohjaamaan ja suuntaamaan lastensa 

kehitystä.237  

Sotaleskistä kirjoitettaessa tasapainoiltiinkin koko ajan ihanteellisten äiti kuvausten ja sotaleskien 

elämän käytäntöjen välillä. Sotaorpoja kasvattavat naiset haluttiin toisaalta kuvata hyviksi äideiksi, 
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joiden tehtävä oli huolehtia tulevasta sukupolvesta. Samaan aikaan sotaleskien perheet olivat 

kuitenkin ajan ydinperheihanteesta poikkeavia perheitä, joten sotaleskien äitiys sai myös 

omanlaisiaan piirteitä. Heihin ei voitu suoraa liittää kotiäitiyden ihanteita, sillä sotaleskien äitiyteen 

täytyi sovittaa myös työssäkäynti.  

Sotaleskistä rauhaan paluun vuosina rakennettu kuva houkuttaisikin vertaamaan sitä laajempaan 

emansipaatio kehitykseen, ja pohtimaan edustiko sotaleski eräänlaista modernia työssäkäyvää naista. 

Sodan tuomat muutokset naisten työssäkäyntiin olivat luoneet uudenlaista naisihannetta, jossa nainen 

saattoi olla sekä äiti että työntekijä.238 Pakon sanelema ansiotyö olikin muuttanut asenteita 

sallivammiksi, joten sotaleskien työssäkäynti oli helpompaa suhteuttaa myös ajan naisihanteeseen. 

Viitteitä uudenlaisesta naiskuvasta voi lukea erityisesti kansandemokraattien Vapaasta Sanasta, jossa 

sotalesket toimivat yhtenä esimerkkinä uudenlaisesta modernista naisesta toimimalla sotaorpojen 

huoltajina.239  

Vapaan Sanan tapaan kaikki lehdet eivät kuitenkaan korottaneet leskiä huoltajan asemaan. 

Esimerkiksi Sisämaa-Laatokan nimimerkki Tiuri luonnehti sotaleskien asemaa seuraavasti:  

”Heitä [sotaleskiä], jotka huoltajaa vailla eläen kasvattavat lapsiaan ja yksin taistelevat eteen 

astuvien vaikeuksien voittamiseksi, on jo vihdoin muistettava muutenkin kuin jakelemalla 

lupauksia.”240  

Sen sijaan että sotalesket olisi siis kuvattu perheiden huoltajina, olivat sotaleskiperheet jääneet 

”huoltajaa vaille”, ja heistä huolehtiminen nähtiin ainakin osittain yhteiskunnan tehtävänä. Tiurin 

kuvaus sopii myös saksalaisia sotaleskiperheitä tutkineen Heinemanin käsityksiin siitä, että 

periaatetasolla valtio otti Saksassa huoltajan roolin kaatuneiden sotilaiden perheissä. Käytännössä 

valtioiden sotaleskille maksamat tuet eivät kuitenkaan vastanneet miesten ansiotuloja, eivätkä siis 

mahdollistaneet lesken jäämistä kotirouvaksi.241  

Suomalaisessa keskustelussa käsitykset siitä, tuliko perheen huoltajaksi isän kuoltua leski vai valtio, 

vaihtelivat. Koulutuksen ja työnteon puitteissa korostettiin lesken omaa roolia perheensä elättäjänä, 

mutta avustuksia ja eläkkeitä käsittelevässä uutisoinnissa perheen huoltajan vastuu jakaantuu ainakin 

osittain myös yhteiskunnalle. Esimerkiksi Nätkinin mukaan 1940–1950-lukujen ”urhean 

äitikansalaisen” kertomuksissa oli tapana kertoa suurten vaikeuksien läpi selvinneistä äideistä ja 
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erityisesti sotaleskistä. Näistä selviytymiskertomuksista puuttui yleensä mies, jonka roolin 

hyvinvointivaltion ammattilaiset korvaavat. Kertomusten tarkoituksena oli yksinhuoltaja äitien 

urheuden korostaminen, ja näin ehkä heikon statuksen parantaminen tavalla, joka ei ydinperheiden 

kohdalla ollut tarpeen.242 Uutisoinnin tavoitteet ovatkin saattaneet vaikuttaa siihen, minkälaisina 

toimijoina sotaleskiäidit kuvattiin. Esimerkiksi avuntarvetta korostavassa uutisoinnissa lukijoiden 

sympatioihin on saatettu vedota korostamalla yhteiskunnan roolia puuttuvan huoltajan korvaajana 

sotaleskiperheissä. Sen sijaan sotaleskien omaa toimijuutta korostavassa keskustelussa he 

näyttäytyvät huollettavien sijaan perheen huoltajina. 

Voidaankin ajatella, että sotaleskeyttä rakennettiin samanaikaisesti hyvän äidin ja hyvän köyhän 

toimijuuksien kautta. Nämä kaksi eivät kuitenkaan olleet ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi 

Heinemanin mukaan sotaleskiperheitä ei Saksassa nähty aviottomien äitien tapaan uhkana 

vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle, koska miesjohtoisen perheen oletettiin olevan niissä ainakin 

ihanteena.243 Samaan tapaan näen, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa sotalesket olivat 

tietyllä tapaa poikkeus, joka ennemminkin vahvisti vallitsevaa normia ydinperheestä, kuin mullisti 

ajan vallitsevia ihanteita. Vaikka sotalesket olisikin kuvattu perheen huoltajana, ei asemaa pidetty 

tavoiteltavana tai ihanteellisena. Esimerkiksi nimimerkki Sotaleski ja perhe kirjoitti Uudessa 

Suomessa helmikuussa 1947 katkeraan sävyyn vaalilupausten pettämisestä:  

--Monet meistä ovat jo seitsemän vuoden ajan suorittaneet isän, kotiapulaisen, äidin ja virkanaisen 

työt yksin torjuakseen kodistaan puutteen peikon. Yhden ja toisen sotalesken pää alkaakin 

liikarasituksesta kallistua sairasvuoreelle.244 

Sotaleskien yksinhuoltajan rooli ei siis missään nimessä näyttäytynyt mitenkään tavoiteltava asemana 

suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Lukuun ottamatta muutamia Vapaan Sanan kuvauksia, 

sotaleskistä ei yleensä luotu kuvaa uudenlaisena ja modernina naisena ja äitinä. Poikkeuksellisesta 

asemastaan huolimatta sotaleskiperheet pystyttiin sovittamaan vallitsevaan ydinperheen ihanteeseen. 

Toisaalta sotaleskeyden voidaan ajatella olleen tietyllä tapaa hyväksytty syy naiselle olla 

yksinhuoltajana, eikä heihin kohdistettu samanlaisia ennakkoluuloja kuin aviottomiin äiteihin.245  

Sanomalehdistön keinot kuvata sotaleskiä ja heidän äitiyttään ovat kuitenkin melko rajatut ja 

yksipuoliset. Uutisoinnin sijaan laajempia näkemyksiä voidaan löytää taiteen puolelta. Esimerkiksi 
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Maaseudun Tulevaisuudessa ilmestyi loppuvuodesta 1944 kirjailija Aili Konttisen novelli ”Osmo 

järjestää asioita”. Kertomuksen päähenkilö Osmo kohtaa tarinassa kurjissa oloissa elävän sotalesken 

ja tämän lapsen:  

Hän moitti kaikkea ja kaikkia – lopulta omaa pikku lastaankin, joka pienellä, inisevällä äänellä 

itki vuoteella. Lapsi oli hänelle lisäämässä taakkaa. Ilman sitä hän olisi voinut jättää mökin ja 

keksiä jotakin muuta. Osmon päässä pyöri tuhat ajatusta. Hän oli kuin ilkeässä unessa. Hän 

ymmärsi, että vieras nainen oli sairas – ja ehkä pahanluontoinenkin.  

-Minä luulen, että hän on pahanluontoinen, Osmo sanoi äidille. -Siksi ihmiset ovat jättäneet hänet 

omaan oloonsa. Ja siksi he lähettivät minut viemään sinne niitä halkoja.  

Ja miten siinä puhuttiinkin ja mitä Osmo ajattelikin, niin joka tapauksessa hän kuuli oman äänensä 

kesken kaiken sanovan tälle vieraalle naiselle, että hän kyllä vie lapsen oman äitinsä hoitoon. Äiti 

oli niin tottunut lapsiin ja piti lapsista ja muuta sellaista. 

Jos nainen nyt vuorostaan ällistyi niin hän ei ainakaan näyttänyt sitä. Mitä suurimmalla 

välinpitämättömyydellä hän suhtautui Osmon ehdotukseen --. 246  

Välinpitämättömäksi ja pahanluontoiseksi kuvatun sotalesken lapsi päätyykin novellin lopuksi 

Osmon perheen hoiviin. Toisin kuin muualla sanomalehtiaineistossa, kyseisessä novellissa kuvattu 

sotaleski ei siis näyttäydy hyvän äidin ihanteiden mukaisena, vaan päinvastoin epämiellyttävänä ja 

lapsensa hyvinvoinnista piittaamattomana huonona äitinä.247  Novellin tarkoitus ei kuitenkaan 

todennäköisesti ollut moittia sotaleskiä laajemmin lasten huonosta hoidosta, vaan enemminkin siinä 

kuvattiin tarinan päähenkilön (Osmon) hyvää ja kannustettavaa tekoa hänen ottaessaan avuttoman 

sotaorvon kotiinsa.  

Samalla novelli toisaalta osoittaa, että taiteen keinot kuvata sotaleskeyttä olivat laajemmat, kuin mitä 

julkisessa keskustelussa muuten haluttiin esittää. Kaunokirjallisuuden lisäksi myös lehtien 

ilmoituspalstat ja yksittäiset tragediat ovat kertoneet lukijoille karua tarinaa sotaleskiperheiden 

arjesta. Esimerkiksi Uuden Suomen ilmoituspalstalta löytyy ilmoituksia, joissa sotalesket etsivät 

lapsilleen uusia koteja:  
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Terve ja kunnollinen, väkivallan uhriksi joutunut sotaleski antaa 6 viikon vanhan, terveen, hyvin 

kehittyneen, kastamattoman poikalapsen omaksi uskovaiseen varakkaaseen kotiin. Vast. 

Snellmanink. pt. ”Köyhä ja koditon”.248 

Vaikka nykylukijan silmiin ilmoitukset uusille vanhemmille annettavista lapsista näyttävät helposti 

hätkähdyttäviltä, yllä oleva ilmoitus ei ollut mitenkään poikkeuksellinen tapaus rauhaan paluu 

vuosien lehdistössä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien ilmoituspalstoilta löytyy sodan jälkeen niin 

lapsia etsiviä kuin tarjoaviakin ilmoituksia.249 Sotaleskien ihailevia äitikuvauksia oli myös 

mahdotonta sovittaa lapsenmurhiin. 1950-luvun alussa lehdissä uutisoitiin ainakin kahdesta 

tapauksesta, joissa sotaleski oli surmannut lapsensa, ja yrittänyt itsemurhaa. Kummankaan tapauksen 

uutisoinnissa ei otettu kantaa esimerkiksi sotaleskien haastavaan tilanteeseen. Sen sijaan surmatyötä 

perusteltiin kyseisten leskien mielenterveydellä ja todettiin heidän ”poteneen hermotautia” tai 

”toimineen tilapäisessä mielenhäiriössä.250  

Äitiys oli joka tapauksessa oleellisessa osassa, kun sotaleskistä kirjoitettiin. Esimerkiksi Irma 

Sulkunen on kirjoittanut vuosisadan vaihteen raittiusliikkeen rakentamasta naiskuvasta, jossa 

naiskansalaisen rooli ja yhteiskunnallinen toimijuus muodostuivat nimenomaan äitiyden kautta.251 

Vaikka sotaleskien rooli perheen huoltajina olikin osittain poikkeuksellinen, heidän kuvaamisensa 

äitiyden ja hoivan kautta oli siis ajan naiskuvalle hyvinkin tyypillistä. Vaikka sotalesket toimivatkin 

perheidensä huoltajina, sopivat kuvaukset sotaleskiäideistä yhtä lailla Nätkinin tunnistamaan äitiyden 

kategoriaan tyynestä ja siveellisestä, osittain jopa persoonattomasta äidistä, jonka tärkein tehtävä 

näyttäytyy tulevan sukupolven kasvattamisena. 

Aineistosta ei kuitenkaan voida suoraa päätellä tarkoittiko sotaleskeyden kategoriaan vahvasti liitetty 

äitiys samalla sotalesken kategoriaan kuulumattomuutta lapsettomille leskille.252 Toisin sanoen 

epäselväksi jää, tarkoittiko tämän diskurssin yleinen käyttö samalla ainakin osittaista kategoriasta 

ulossulkemista lapsettomille sotaleskille? Tämän puolesta puhuisi ainakin se, että avustuksiin ja 

                                                           
248 ”Sekalaisia ilmoituksia”, Us 02.10.1945. Ks. lisäksi Us 02.01.1946 ilmoitus ”LAPSI ANNETAAN OMAKSI”. Kyseisten 
ilmoitusten julkaisu nimenomaan Uudessa Suomessa saattaa selittyä sotaleskien halulla löytää lapsilleen varakkaat 
uudet vanhemmat, jota oikeistolehden lukijakunnasta löytyi työväenlehtiä todennäköisemmin. 
249 Esim. Helsingin Sanomissa julkaistut ilmoitukset ”Tyttölapsi annetaan omaksi hyvään perheeseen”, Hs 28.10.1945 
ja ”Huom.! Äideiksi tulevat henkilöt!”, Hs 8.1.1946. 
250 Kyseisistä tapauksista esim. ”Äiti surmasi kaksi lastaan”, Us 09.02.1952. ”Murhenäytelmä Karkkilassa”, Työkansan 
Sanomat 10.2.1952. ”Hermosairas äiti surmasi poikansa”, Vs 24.1.1953. 
251 Sulkunen 1989,161. 
252 Jos tarkoitus oli viitata lapsettomiin leskiin, lapsettomuus piti erikseen tuoda tekstissä esille. Esim. ”Vanhempien 
huoltoeläkkeet” Us 17.06.1945. 
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tukiin liittyvässä keskustelussa tuotiin esille lapsettomien leskien vähäisempää tuen tarvetta, ja tätä 

kautta vähemmän merkityksellistä sotalesken roolia.253 

Sotaleskeyden kategoria näyttää pohjautuneen vahvasti sukupuoleen ja siihen liitettyihin 

ominaisuuksiin. Sotaleskeyden kuvaaminen vaimon ja äitiyden kautta näyttää yhdistävän niin sodan 

kuin rauhaan paluunkin vuosia. Sotaleskeyttä rakennettiin naiseuden diskurssein niin vasemmiston 

kuin oikeistolehdistönkin kirjoituksissa, ja sotaleskien asema kaatuneiden elävinä symboleina ja 

sotaorpojen äiteinä on ollut tärkeässä roolissa muuallakin. Vaikka sotaleskien rooli kaatuneiden 

sotilaiden vaimoina muistutti menneestä sodasta, heidän roolinsa sotaorpojen äiteinä yhdisti 

sotaleskeyden myös tulevaisuudenuskoa luoviin kirjoituksiin, sillä äitiyden ja lasten kautta oli 

mahdollista rakentaa kuvaa paremmasta huomisesta. Seuraavaksi tarkastelenkin sotaleskiin liittyviä 

tulevaisuususkon diskursseja. 

 

4.2 ”Tarmoa uhkuvat naiset”: Tulevaisuususkon diskurssit 

 

”-Mutta miten lienee, ei ole tullut valitetuksi. Luotan valoisampaan tulevaisuuteen. Suuri onni 

olisi saada tulla omin neuvoin toimeen.”  

Tämä tulevaisuudenusko ja harras toivomus päästä kiinni omaan työhön, omaan kotiin ja omaan 

talouteen on tunnusomaista koko Laatokan-Karjalan korvenraivaajaväestölle. Tämän 

toivomuksen turvin he jaksavat tehdä vuorokauden ympäri työtä, toteuttaa käytännössä tunnusta: 

”Maa on työllä rakennettava” ja vaalia vanhoja kotiseutuperinteitä.254 

 

Kuten yllä olevasta karjalaisen sotalesken kommentista Uuden Suomen kirjoituksessa voidaan lukea, 

sotien jälkeisessä Suomessa rauhan kriiseistä selviämiseen kaivattiin tukea lehdistöltä. Lukijoita 

haluttiin kannustaa itsehillintään ja ahkeruuteen, ja sotalesken kommentti kuvastaa samalla myös 

valtiovallan tavoitteita omillaan toimeentulemisesta. Samalla toimeentulo, työ ja oma koti edustivat 

kirjoituksessa myös tulevaisuususkoa. Rauhan kriisien keskellä lehdistön olikin luotava kuvaa 

yhteenkuuluvuudesta sekä paremmasta huomisesta.255 

 

Jälleenrakennuksen narratiiveja tutkineen Antero Holmilan mukaan suomalainen lehdistö loi vuosina 

1944–1945 kirjoituksissaan selviytymisen, uhrautumisen ja itsehillinnän narratiiveja.256 Nähdäkseni 

                                                           
253 Vanhempien huoltoeläkkeet”, Us 17.06.45. 
254 “Laatokankarjalaiset korvenraivaajat vaalivat vanhoja kotiseutuperinteitä”, Us 30.09.1947. 
255 Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 232. 
256 Holmila 2008, 5. 
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kyseiset narratiivit ovat löydettävissä myös oman tutkimusaineistoni taustalta, vaikkakin hieman 

erilaisina esimerkkeinä. Esimerkiksi siinä missä Holmila näkee uhrautumisen ja velvollisuuksien 

täyttämisen tarkoittaneen naisten osalta työpaikoista luopumista miesten palatessa rintamilta, 

sotaleskiltä vaadittiin ennemminkin perheen elättämistä. Itsehillinnän vaatimusta sen sijaan kuvaa 

hyvin sotaleskien luonnehtiminen ”maan hiljaisiksi”. Toisaalta kaikkien sotaleskeyden diskurssien 

taustalla voidaan nähdä myös vaatimus selviytymisestä. Holmilan mukaan tarinaa vaikeuksien kautta 

voittoon selviytyvästä kansasta luotiin menneisyyden esimerkkien ja tarinoiden– kuten Saarijärven 

Paavon – kautta.257 Sotaleskeyden kuvauksiin menneisyyden vastoinkäymisiä ei kuitenkaan liitetty, 

vaan ennemminkin katseet suunnattiin tulevaan. Näin ollen olen selviytymisen sijaan nimennyt 

parempaa huomista rakentavat kirjoitukset sotaleskeydestä tulevaisuususkon diskursseiksi. 

Tulevaisuususkon ymmärrän aineistossani kirjoituksina, jotka pyrkivät luomaan toivoa ja kuvaa 

paremmasta huomisesta. 

 

Holmilan mukaan elämän jatkumisen viestiä ja selviytymisen narratiivia viljeltiin erityisesti 

evakkolehdistössä.258 Yhtä lailla tämän tutkimuksen ainoa evakkolehdeksi luettava julkaisu Sisämaa-

Laatokka erottuu muista tutkimusaineiston sanomalehdistä kirjoittamalla sotaleskeydestä muita 

useammin tulevaisuudenuskoa luovaan sävyyn.259 Voidaan ehkä ajatella, että evakkotaipaleelle 

itsekin joutuneessa lehdessä yhtenäisyyden luominen ja kriisistä selviytyminen olivat erityisen 

tärkeitä teemoja niin toimitukselle kuin lukijakunnallekin. Vaikeuksia ja kärsimystä ei Sisämaa-

Laatokankaan kirjoituksista puuttunut, olivathan sen uutisoimat sotalesket usein myös samalla 

siirtolaisia. Toisaalta kirjoitukset sotaleskistä eivät olleet ainoastaan ideaaleja kuvauksia, vaan 

aiheesta saatettiin toisinaan kirjottaa humoristisestikin.260 Uutisointi näyttää kuitenkin yleensä 

noudattelevan tietynlaista ”vaikeuksien kautta voittoon” -tyyppistä kerrontaa, jossa raskaan 

evakkotaipaleen ja puolison kaatumisen jälkeen sotalesken elämä alkaa vihdoin näyttää 

valoisammalta.261 

Myös tulevaisuususkoa luovissa kirjoituksissa sotaleskien asema äiteinä oli tärkeässä roolissa. 

Sotavuodet olivat korostaneet naisen roolia kansakunnan uusintajina, ja lasten ja perheiden 

                                                           
257 Holmila 2008, 7;9;13. Auvinen, Holmila & Lehtimäki 2015, 221. 
258 Holmila 2008, 7. 
259 Esimerkiksi tupaantuliaisista kirjoitettiin tarkasteltuna ajanjaksona Sisämaa-Laatokassa 139 kertaa, kun muista 
lehdistä tupaantuliais* hakusana tuottaa digikirjastosta yhteensä vain 32 hakutulosta, siitä huolimatta, että Laatokka 
ilmestyi muita lehtiä harvemmin. 
260 Pieni juttu sotalesken ja mustasukkaisen vaimon tappelusta, ”Kolme juttua”, Sl 17.12.1948. 
261 Esim. ”Siirtoväki ahertaa Pielavedellä”, Sl 11.3.1948. ”Karjalaiset Savoa raivaamassa”, Sl 10.12.1948. 
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hyvinvoinnin turvaaminen nähtiin tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä.262 Puhuessaan 

yhteiskunnan tuesta sotaleskille ja muille kaatuneitten omaisille, Pääministeri Fagerholm totesi 

kaatuneiden muistopäivän puheessaan vuonna 1945 esimerkiksi että:  

Sotaleskiämme tulee elähdyttää rohkea tulevaisuudenusko, jotta he jaksaisivat kantaa 

kaksinkertaisen vastuunsa perheittensä huoltajina, ja lastensa kasvattajina.263 

Suomalaisen sotalesken rooli toisaalta sodasta muistuttavana, mutta myös tulevaisuutta symboloivana 

hahmona voidaan liittää laajempaan äitiydelle kansallisvaltiossa annettuun rooliin. Esimerkiksi Katri 

Komulainen on todennut äitien edustaneet kansallisuuden kerronnassa niin menneisyyden vartijoita, 

kuin tulevaisuuden takaajiakin.264 Samoin voidaan ajatella sotaleskien edustaneen vaimon roolinsa 

kautta mennyttä sotaa ja sen uhrauksia, mutta äitiyden kautta symboloineen myös tulevaa sukupolvea 

tai ainakin sen kasvattamista, kuten myös Fagerholmin puheessa ilmaistaan. 

Tulevien sukupolvien elämän turvaaminen oli jo sotavuosina valtiovallan käyttämää retoriikkaa, sillä 

esimerkiksi Presidentti Risto Ryti puhui radiopuheessaan heti jatkosodan alussa ”tulevien 

sukupolvien onnellisen ja rauhallisen elämän turvaamisesta.”265 Siinä missä sotatoimia saatettiin 

aiemmin perustella tulevien sukupolvien onnella ja rauhallisemmalla tulevaisuudella, oli toive 

onnellisemmasta tulevaisuudesta ajankohtainen toive myös raskaina ja rauhattomina rauhaan paluun 

vuosina. Sotaleskistä kirjoitettaessa onnellisempi tulevaisuus tarkoitti yleensä työskentelyä lasten 

puolesta. Ajatus paremmasta tulevaisuudesta ei ollut vieras edes kansandemokraattiselle lehdistölle. 

Esimerkiksi Vapaa Sana vastasi lehteen kirjoittaneelle sotaleskelle tammikuussa 1945 näin:  

 

Lapset kasvavat ympärillänne. Te yhdessä meidän kaikkien kanssa voitte olla luomassa heille 

parempaa tulevaisuutta. Uusi maailma syntyy tämän hetken kivuista ja kärsimyksestä, josta teidän 

tuskanne on kallisarvoisena osana.266 

 

Kuten sotavuosina, kriisistä selviytyminen vaati siis edelleen uhrauksia. Siinä missä sotavuosina 

uhrautuminen oli viitannut valmiuteen hyväksyä miehen kuolema kansakunnan puolesta267, rauhaan 

paluun vuosina jopa kommunistivetoinen Vapaa Sana saattoi kirjoittaa sotaleskien uhrautumisesta 

                                                           
262 Satka 1994a, 301. 
263 ”Olemme valtiona ja kansakuntana astuneet kypsyneinä uudelle tielle”, Sd 22.05.1945. 
264 Komulainen 2002, 146.  
265 Presidentti Rytin radiopuhe 26.6.1941. 
266 ”Kerron teille elämästäni ja ajatuksistani”, Vs 13.1.1945. 
267 Sjögren 2013, 23. 
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lasten paremman tulevaisuuden puolesta. Paremman huomisen saavuttaminen tarkoitti silti kipuja ja 

kärsimystä nykyhetkelle.  

 

Lasten lisäksi sotaleskiin liittyvissä tulevaisuususkon diskursseissa korostui oman kodin merkitys, 

sillä asuntopulan vaivaamassa maassa oma koti ei suinkaan ollut itsestäänselvyys.268 Toisaalta kodilla 

oli myös vahva symbolinen merkitys.269 Erityisesti siirtolaislehti Sisämaa-Laatokassa julkaistiin 

useita tupaantuliaisista kertovia juttuja, joissa siirtolaisperheen raskas taival sai onnellisen lopun, kun 

sotaleski lapsineen sai viimein oman kodin.270 Myös muissa lehdissä sotaleskiperheiden kodinsaanti 

näyttäytyi onnellisena kehityksenä. Suomen Sosiaalidemokraatin haastattelema neljän lapsen 

sotaleskiäiti totesi esimerkiksi perheen uudesta kodista seuraavasti:  

 

Niin Luojan kiitos, nyt on vihdoinkin päästy katon alle, vaikkei tästä ihanuudesta ehdi itse paljon 

nauttia muulloin kuin yösydännä, kun täytyy päivät ahertaa leipätyössä.271 

 

Tulevaisuususkon diskurssit korostavatkin myös sotaleskien omaa toimeliaisuutta. Esimerkiksi 

Sisämaa-Laatokan juttu Pielaveden siirtolaisten kuulumisista maaliskuussa 1948 kertoo 

sotaleskienkin ryhtyneen rakennuspuuhiin: 

 

Nämä uutterat emännät eivät ole jääneet odottelemaan mitä heille annetaan, vaan ovat tarttunut 

omin käsin ohjaksiin ja todistaneet siten, ettei naiselle kuulu nykyisenä aikana ainoastaan keittiön 

lieden ääressä hääriminen. -- Paljon on kysytty näiden rakentajilta sisua ja peräänantamattomuutta 

eikä työssä ole ehtinyt laskea työtunteja ja ylityökorvauksia, vaan päämääränä on ollut uuden 

kodin saaminen ja pyrkimys olla omana isäntänään oman lieden äärellä.272 

Kirjoituksen keskiössä ei siis ole yhteiskunnan tukea tarvitseva sotaleski, vaan ahkerat ja toimeliaat 

naiset, jotka työtunteja laskematta ovat rakentaneet perheelleen uutta kotia. Ahkera työnteko oli toki 

jälleenrakennuksen vuosina kaikille naisille ja koko yhteiskunnalle kohdistettu vaatimus273, mutta 

selväsi se näkyy myös sotaleskiä käsittelevässä puheessa. Aineiston lehdistä erityisesti Sisämaa-

Laatokan uutisissa sotaleskiä kuvataan ”tarmokkaiksi”, ”yrittelijäisiksi” ja ”sitkeiksi”.274  

                                                           
268 Sodanjälkeisestä asuntopulasta ks. Malinen 2014. 
269 Vrt. Ensimmäiselle tasavallalle tyypillinen ”koti, uskonto, isänmaa”-ajattelu. 
270 Esim. ”Tupaantuliaiset Syväniemellä”, Sl 4.12.1948, ”Tupaantuliaiset Suistamolaiskodissa Lapualla”, Sl 5.10.1948. 
271 ”Kukkula-asuntoja Kumpulassa”, Sd 02.06.1945. 
272 ”Siirtoväki ahertaa Pielavedellä”, Sl 11.3.1948. 
273 Esim. Hytönen, Karonen & Kivimäki 2015, 29. 
274 Esim. ”Tupaantuliaiset Syväniemellä, Sl 4.12.1948, ”Karjalaiset Savoa raivaamassa”, Sl 10.12.1948. 
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Tulevaisuususkoa luovissa diskursseissa sotaleskeyttä kuvataan usein hyvin erilaisilla adjektiiveilla 

ja ominaisuuksilla, kuin vaikkapa huono-osaisuuteen liittyvissä diskursseissa. ”Kurjan”, ”köyhän” tai 

”surullisen” sijaan erityisesti Sisämaa-Laatokassa sotalesket kuvataan toimeliaisuudessaan ja 

raadannassa jopa iloisina. Vaikeuksia ei suinkaan vähätellä, mutta niiden rinnalla korostetaan ajan 

ihanteille tyypillisesti työntekoa ja ahkeruutta. Taustalla on varmasti myös ajallista kehitystä: rauhaan 

paluun vuosina sotaleskien tilanne hiljalleen parani, mikä näkyy samalla heitä käsittelevässä 

uutisoinnissa. Kun kriittisin avuntarve oli ohi, saattoi sotalesken kategoria laajentua apua 

tarvitsevasta sodan uhrista kohti jälleenrakennusajan ihanteita.  Esimerkiksi suurin osa Sisämaa-

Laatokan iloisista tupaantuliaisjutuista on vuodelta 1948, mikä sattui myös olemaan sama vuosi, 

jolloin sotilasvammalaki korvasi aiemman sotatapaturmalain, ja nosti useimpien sotaleskien tukia 

poistamalla korvausluokat.275 

 

Ajallisen kehityksen lisäksi diskurssien poikkeavuudet voivat johtua myös uutisoinnin motiiveista. 

Mikäli uutisoinnilla haluttiin kiinnittää huomiota nimenomaan sotaleskien heikkoon tilanteeseen, 

korostuivat erilaiset huono-osaisuuteen liittyvät diskurssit sääliteltävistä hiljaisista kärsijöistä. Kun 

taas tarkoituksena oli enemminkin kirjoittaa kriisiaikana lukijoita parempaan tulevaisuuteen 

rohkaisevasti, sotalesketkin kuvattiin ennemminkin ihanteellisesti sisukkaina, tarmokkaina ja 

eteenpäin katsovina naisina ja äiteinä. Saman suuntaisia havaintoja on tehnyt sotavuosien sotaleskien 

kuvauksia tutkinut Sjögren. Hänen mukaansa sotaleskiä ei kuvattu vain passiivisina uhreina, vaan 

lisäksi jälleenrakennuksen aktiivisina toimijoina.276 Voidaankin ehkä ajatella, että kun sota oli ohi, 

myös kuvaukset sotaleskeydestä siirtyivät yhä enemmän kohti tulevaa.  

Sotaleskien aseman parantuminen nähtiin myös osana yhteiskunnan kriisistä selviytymistä. 

Sotaleskeys ei edustanut pelkästään mennyttä sotaa ja sen menetyksiä, vaan lasten kautta se 

symbolisoi myös onnellisempaa tulevaisuutta. Samalla kun esimerkiksi Sisämaa-Laatokka kirjoitti 

tulevaisuudenuskoa luovia selviytymistarinoita yksittäisten sotaleskien kohtaloista, se loi 

sotaleskiperheistä laajempaa mieltä kohottavaa tarinaa, joka vahvisti tulevaisuususkoa myös koko 

yhteiskunnan näkökulmasta. Konkreettinen esimerkki sotalesken ja hänen lastensa symbolisesta 

roolista rauhaan paluu vuosina on edelleenkin Lappeenrannan sankarihautausmaalta löytyvä Suru ja 

usko tulevaisuuteen -muistomerkki. Suunnitteilla ollutta monumenttia kuvasi Uusi Suomi vuonna 

1949: 

                                                           
275 Vuoden 1948 Sotavammalaista ks. Haapalahti 2007, 29 ja Hietanen 1990, 336. 
276 Sjögren 2013, 59;62. 
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--Prof. Aaltosen luonnoksen reliefiosan toinen puoli esittää nuorta sotaleskeä lapsineen 

symbolisoiden uskoa tulevaisuuteen ja toinen puoli vanhaa karjalaista avioparia, surun leimaamaa 

sankarivainajan isää ja äitiä.277 

Siinä missä patsaassa mennyttä edustavat kaatuneen sotilaan vanhemmat, muistomerkin toisella 

puolella vakavailmeinen sotaleski ja tämän lapset symboloivat tulevaa.  

 

Sotaleskien oman järjestön perustaminen näyttäytyi myös tulevaisuususkoa luovana diskurssina 

SDP:n kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi esitelmässä, joka julkaistiin myös Suomen 

Sosialidemokraatissa elokuussa 1945. Alun perin Sotaleskien Huolto ry. n juhlassa pidetyssä 

esitelmässä korostui avun tarvitsijan ja säälin kohteen sijaan sotalesken oma aktiivinen rooli 

kansakunnan onnellisemman tulevaisuuden rakentamisessa: 

--Lapset on kasvatettava, kodit hoidettava, maa jälleenrakennettava, sotakorvaukset suoritettava, 

kansa pelastettava puutteesta ja kieltäymyksistä. Tämän ymmärtävät sotalesketkin ja haluavat 

innokkain mielin olla rakentamassa kansamme onnellisempaa tulevaisuutta samalla kun he 

vaativat itselleen elämisenoikeutta niin kuin jokainen työtätekevä.278 

 

Sotaleskien symbolinen rooli ei ollut mikään suomalainen erikoisuus, sillä myös muualla sotaleskillä 

on ollut kansakunnalle merkittävä rooli eräänlaisena kaatuneen sotilaan elävänä symbolina ja hänen 

lastensa äitinä. Lähinnä ensimmäiseen maailmansotaan keskittyvässä sotaleskeyttä käsittelevässä 

tutkimuksessa korostuu kuitenkin nationalistisen ja patriarkaalisen yhteiskunnan vaikutus 

sotaleskeydestä luotuun kuvaan sodasta muistuttavana symbolina.279 Esimerkiksi Ranskassa 

sotaleskien omat järjestöt olivat mukana luomassa kuvaa kaatunutta sotilasta surevasta ja hänen 

lapsistaan huolehtivasta sotaleskiäidistä. Hallitusten ja laajempien kansanosien sympatioita 

tavoittelevien kuvausten kääntöpuolena oli toisaalta sotalesken kuvaaminen passiivisena ja heikkona 

uhrina.280  

 

Näenkin sotaleskeyden kategorian näyttäytyvän omassa aineistossani tätä kuvausta laajempana. 

Sodan jälkeisessä Suomessa olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, että tarkastelemanani ajanjaksona 

sotaleskeys ei edusta pelkästään sotaa. Päinvastoin levottomassa tilanteessa, jossa pyrittiin 

rakentamaan rauhaa entisen vihollisen kanssa, sodalle tyypillistä diskurssia sankarivainajista oli 

                                                           
277 ”Kivimonumentti sankarivainajien muistoksi”, Us 20.6.1949. Muistomerkki pystytettiin vuonna 1951. 
278 ”Sotaleskien järjestäytyminen – Onnellisen ja terveen kehityksen oire”, Sd 14.08.1945. 
279 Esim. Lanthier 2004, 10. Smith 2012, 65. 
280 Lanthier 2004, 188;194. 
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välttämättä vähennettävä. Sen sijaan sotaleskeydestä voitiin kirjoittaa tulevaisuuteen suuntautuneesti, 

ja uutisoida esimerkiksi kotien valmistumisesta tai muista niin sanotuista ”onnellisen kehityksen 

oireista”.281 Vaikka sotaleskeyden kuvauksista löytyy kansainvälisesti vertaillen paljon 

samankaltaisuutta, on siinä siis havaittavissa samalla myös ajasta ja paikasta riippuvia 

eroavaisuuksia, joita voidaan selittää ensimmäisen maailmansodan Ranskan tai Britannian ja toisen 

maailmansodan jälkeisen Suomen eroilla niin sukupuolten välisessä työnjaossa, kuin laajemminkin 

käsityksissä naisten asemasta yhteiskunnassa. Vuosien 1945–1950 Suomessa jo pelkästään naisten 

mahdollisuudet yhteiskunnalliseen toimintaan olivat paljon laajemmat, mikä vaikuttaa myös ajan 

sotaleskeyden diskursseihin. 

Sukupuolen lisäksi oleellista on toisaalta myös tunnistaa rauhan aikaan pyrkivän suomalaisen 

yhteiskunnan tarpeet. Rauhaan paluun vuosille tyypillinen tapa puhua ja kirjoittaa sotaleskeydestä 

sulautuu melko mutkattomasti kansalliseen jälleenrakennusajan kertomukseen. Lehdistön 

kirjoituksissa ei ollut sijaa pelolle tai pessimismille, jotka kuitenkin olivat aikalaisille tuttuja tunteita. 

Sen sijaan lehdistössä korostettiin vaatimusta kansakunnan selviytymisestä. Ahkeralla työllä ja 

uurastuksella myös sotalesket saattoivat olla mukana luomassa lapsilleen ”onnellisempaa 

tulevaisuutta”. Samalla julkisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jäivät ne, jotka eivät tähän 

selviytymisen normiin kyenneet vastaamaan.282 Holmila ja Mikkonen muistuttavatkin, että vaikka 

sodan jälkeisten vuosien keskustelua ohjasivat selviytymisen ja jälleenrakentamisen vaatimukset, 

pinnan alla pelko hallitsi kirjoittelua.283 Näin ollen myöskään sotaleskeyden tulevaisuususkoa 

huokuvia kirjoituksia ei pitäisi tulkita pelkästään toiveikkaina näkemyksinä tulevasta, vaan myös 

kuvauksina taustalla vaikuttavasta epävarmuudesta. 

Sodan jälkeisessä suomalaisessa lehdistössä haluttiin luoda kuvaa vaikeuksista selviämisestä ja 

paremmasta huomisesta. Tulevaisuususkon diskursseja käyttivät niin oikeiston kuin vasemmistonkin 

julkaisut, vaikka taustalla vaikuttaneet käsitykset siitä, millainen ”parempi huominen” käytännössä 

olisi, saattoivatkin olla erilaisia. Tulevaisuususkon diskurssi erottaa suomalaisen sotaleskeyden 

samalla aiemmasta kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa on ennemminkin keskitytty sotaleskeyteen 

sodan kontrolloimisen näkökulmasta, kun omassa aineistossani näkyvät jälleenrakennusajan 

kertomuksen rakentaminen. 

                                                           
281 ”Sotaleskien järjestäytyminen – Onnellisen ja terveen kehityksen oire”, Sd 14.08.1945. 
282 Vrt. Holmila & Mikkonen 2015, 39. 
283 Holmila & Mikkonen 2015, 41. 
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5. Johtopäätökset: Sotaleskeyden kategoria rauhaan paluun julkisessa 

keskustelussa 

 

Toinen maailmansota jätti jälkeensä yli 30 000 naista, joiden puoliso oli kuollut sotatoimien 

seurauksena. Tähän sotaleskien joukkoon mahtui niin nuoria vastanaineita naisia kuin myös jo 

varttuneempia suurperheiden äitejä. Tästä huolimatta niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin 

keskenään erilaisissa tilanteissa olleet naiset niputettiin julkisessa keskustelussa melko yhtenäiseltä 

näyttävään sotaleskien kategoriaan, jota olen tässä tutkimuksessa tarkastellut.  

Aiempaa tutkimusta sotaleskeydestä on melko vähän siihen nähden, että se aiheena edustaa niin 

sosiaalihistoriaa, sukupuolentutkimusta kuin uutta sotahistoriaakin. Suomalainen historiantutkimus 

on harvoin tarkastellut sotaleskiä, vaikka toiseen maailmansotaan ja sen jälkeiseen suomalaiseen 

yhteiskuntaan keskittyvää tutkimusta tehdään paljon. Historiantutkimuksen lisäksi aihe on 

kiinnostanut myös muutamia sosiologeja ja kulttuurintutkijoita, ja tuoreimmissa tutkimuksissa on 

alettu tarkastella esimerkiksi sotaleskiin ryhmänä liitettyjä käsityksiä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi 

sotaleskeyttä on käsitelty lisäksi erilaisissa muisteluteoksissa, ja sivuttu sotaorpoja käsitelleissä 

töissä.  Kansainvälinen tutkimus on sen sijaan keskittynyt pitkälti ensimmäisen maailmansodan 

sotaleskiin.  

Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni ei ole ollut käsitellä yksittäisten sotaleskien vaiheita tai 

kokemuksia, vaan julkisessa keskustelussa tuotettua ryhmää – ei siis reaalimaailman tuotetta. Käsitän 

sotaleskeyden kategorian -käsitteen kautta, ja sotaleskeyden kategorian näen puolestaan diskurssien 

tuottamana käsitteellisenä kokonaisuutena. Sotaleskeyden kategorian kautta olen pyrkinyt 

tarkastelemaan, miten sotaleskeyttä rauhaan paluu vuosien julkisessa keskustelussa rakennettiin.  

Aineistoni koostui vuosien 1945–1950 luetuimmasta poliittisesta päivälehdistöstä: Uudesta 

Suomesta, Suomen Sosialidemokraatista sekä Vapaasta Sanasta. Lisäksi tarkastelin enemmän 

siirtolaisasioihin keskittyvää Sisämaa-Laatokkaa ja hyödynsin tutkimustani täydentävää materiaalia 

myös Maaseudun Tulevaisuudesta sekä Suomen Kuvalehdestä. Laajan aineiston tarkastelun 

mahdollisti Kansalliskirjasto ja sen digikirjaston hakutoiminto, jonka avulla digitoiduista lehdistä oli 

mahdollista löytää sotaleskeyttä käsittelevää uutisointia helposti ja nopeasti. Jälkikäteen täytyy myös 

huomioida, että aineiston rajauksessa tehdyt valinnat, kuten digikirjastossa käytetyt hakusanat ovat 

väistämättä vaikuttaneet aineistoon. Aineiston ulkopuolelle onkin jäänyt esimerkiksi sellaiset tekstit, 

joissa sotaleskiin viitataan ainoastaan ”leskinä”. En kuitenkaan usko tämän varsinaisesti vaikuttaneen 

tutkimuksen tuloksiin. 
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Vaikka sotaleskeyttä on tutkittu usein sodan kontekstissa, olen halunnut rajata oman tutkimukseni 

ajankohtaan, jolloin sotatoimet olivat ohi, mutta varsinaisesta rauhasta ei vielä voida puhua. Vuosien 

1945–1950 suomalainen yhteiskunta oli tilanteessa, jossa sodan seuraukset olivat ehkä jopa 

raskaimmillaan. Epävarmassa ja rauhattomassa tilanteessa tarvittiin lehdistön tukea kansallisen 

yhtenäiskertomuksen jatkamiseksi ja rauhan kriisien käsitteelliseksi kontrolloimiseksi. Toisaalta 

rauha tarkoitti muutoksia myös suomalaiselle lehdistölle, kun rauhanehtojen mukaisesti fasistisiksi 

katsottuja lehtiä lakkautettiin, ja Vapaan Sanan kaltaisia kommunistisia julkaisuja perustettiin. 

Sisämaa-Laatokka ja muut karjalaislehdet sen sijaan joutuivat etsimään uutta kotipaikkakuntaa 

lukijakuntansa tavoin. Jopa Uuden Suomen ja Suomen Sosialidemokraatin kaltaiset pitkäikäiset 

lehdet joutuivat muuttamaan julkaisujensa sisältöjä uuteen tilanteeseen sopiviksi. Paluu rauhaan 

vaikutti lisäksi sotaleskeyden käsittelyyn. Sotavuosien propagandan sankarilliselle ja miehensä 

uhrauksen hyväksyvälle sotaleskelle ei ollut enää tarvetta, mutta sotaleskien kuvauksiin liitettiin 

muun yhteiskunnan tapaan vaatimus selviytymisestä.  

Siinä missä nykyään luemme eri lehdistä hyvin samanlaista sisältöä, 1940-luvun lopun suomalainen 

lehdistö edusti vielä jakaantunutta osajulkisuutta. Siksi onkin yllättävää, miten samanlaista sisältöä 

tarkastelemistani lehdistä sotaleskeyteen liittyen löytyi. Niin aihepiirit kuin sotaleskeydestä tuotettu 

kuva olivat eri lehtien välillä hyvin samankaltaisia. Erot sotaleskeydestä käytetyissä puheentavoista 

kumpusivat ennemminkin yksittäisen uutisen tavoitteista, kuin toimitusten poliittisista eroista. 

Erityispiirteiksi lehtien välille nousivat oikeastaan vain Vapaan Sanan värikäs kielenkäyttö, tapa 

hyödyntää sotaleskeyttä poliittisten vastustajien halventamisessa, sekä lehden suhtautuminen käytyyn 

sotaan. Tuoreen vasemmistojulkaisun erottuvuutta selittää sen rooli uudelleen laillistetun SKP:n sekä 

sen johtaman SKDL:n lehtenä ja hyvin poliittisena julkaisuna, jonka toimitus koostui sotavuosia 

pitkälti maanalla tai vankilassa viettäneistä toimittajista.  Sisämaa-Laatokka sen sijaan erottui muista 

lehdistä kirjoittamalla sotaleskeydestä erityisesti siirtolaisten ja tulevaisuususkon näkökulmasta, 

olihan lehti lukijakuntansa tavoin joutunut evakkoon. Erojen lisäksi huomion arvoista on kuitenkin 

samalla myös se, miten jokaisessa tarkastellussa sanomalehdessä sotaleskeydestä kirjoittaminen 

väheni vuosi vuodelta. Sotaleskeys ei ollut enää vuonna 1949 yhtä ajankohtainen aihe, kuin mitä se 

oli ollut välittömästi jatkosodan päätyttyä.  

Tutkimuksen aineistosta olen tunnistanut neljä erilaista päädiskurssia, joiden kautta sotaleskeyden 

kuvaa julkisessa keskustelussa rakennettiin.284 Tunnistamani sodan, sosiaalihuollon ja huono-

osaisuuden, naiseuden ja tulevaisuususkon diskurssit ovat osittain päällekkäisiä ja toisiinsa 

                                                           
284 Ks. Liite 3. 
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kytkeytyviä, ja yhdestä uutisesta saattaakin löytyä useita erilaisia sotaleskeyden diskursseja. Toisaalta 

jokainen diskurssi määritti sotaleskelle omanlaisensa roolin. Diskurssien käyttöön vaikutti 

käyttötilanne sekä se mihin argumentaatiossa pyrittiin. Pääasiassa lehtien sivuilla luotu kuva 

sotaleskeydestä oli myönteinen, eikä kirjoituksissa esiinny kateutta tai paheksuntaa, jota esimerkiksi 

sotaleskien haastatteluissa ja muistelmissa on myöhemmin tuotu ilmi. Yksittäiset ilmoitukset sekä 

novellien kaltaiset taiteellisemmat tuotokset antavat toisaalta muistitiedon tapaan merkkejä siitä, että 

käsitykset sotaleskeydestä ovat olleet julkisessa keskustelussa tuotettua kuvaa laajempia.   

 

Neljän edellä tunnistamani diskurssin pohjalta voidaan rakentaa kuva siitä, minkälainen kategoria 

sotaleskeydestä rauhaan paluun vuosien julkisessa keskustelussa muodostui. Tunnistamistani 

sotaleskeyttä rakentavista diskursseista sodan diskurssi kytkeytyi sotaleskien rooliin sotavuosien 

Suomessa.  Sotalesket olivat olleet julkisen keskustelun aiheena jo sotavuosina, joten aiemmin 

tyypilliset tavat puhua ja kuvat sotaleskeyttä väistämättä jatkuivat myös sodan päätyttyä. Sotavuosille 

tyypillinen retoriikka isänmaan uhreista ja sankarivainajista täytyi kuitenkin mukauttaa uuteen 

tilanteeseen sopivaksi. Sotaleskeyden kuvauksissa näkyy, miten sodanaikaiset roolit samaan aikaan 

sekä jatkuivat, että myös sopeutuivat rauhan vaatimuksiin. Sotavuosille tyypillisiä diskursseja 

hyödynnettiin, kun haluttiin tuoda esille sotaleskien roolia sankarivainajien puolisoina, sillä niin 

sodan kuin rauhaan paluunkin vuosina sotalesket edustivat kaatunutta puolisoaan. Sotavuosien 

kuvauksissa sotaleskien tuli olla valmiita hyväksymään puolisonsa sankarillinen uhraus, ja hänen 
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surunsa oli yksityisen sijaan koko kansakunnalle yhteistä. Sodan jälkeisinä vuosina sotalesket 

kuvattiin kuitenkin aktiivisten uhraajien sijaan ennemminkin passiivisina sodan uhreina tai sodasta 

eniten kärsineinä. Velvollisuudeksi jäi silti edelleen uhrien muistaminen, ja rauhakin vaati leskiltä 

omanlaisiaan uhrauksia. Sotavuosille tyypillisten puheentapojen käytön voidaan nähdä toimineen 

myös tietynlaisena perusteluna sille, miksi sotalesket ansaitsivat yhteiskunnan tuen. Uhreja, 

kunniavelkaa ja velvollisuutta korostavaa retoriikkaa käytettiin argumentaation keinoina myös 

silloin, kun haluttiin herättää keskustelua sotaleskien ja muiden kaatuneitten omaisten puutteellisista 

avustuksista.  

Näin sodan diskurssit kytkeytyivätkin sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden diskursseihin, joissa 

sotalesket kuvattiin eräänlaisina ”hyvinä köyhinä”. Useimmat sotaleskeyttä käsittelevät vuosien 

1945–1950 lehtijutut keskittyvät sotaleskien saamiin tukiin ja avustuksiin, sekä niiden 

riittämättömyyteen. Aiheesta kirjoittivat niin poliitikot, sotaleskien omat järjestöt kuin sotalesket 

itsekin. Sotaleskiä kuvailtiin esimerkiksi ”maanhiljaisiksi” ja pyyteettömiksi sekä syyttömiksi sodan 

uhreiksi.  Vaikka sotavuosille tyypillinen puhe esimerkiksi uhreista jatkuikin rauhaan paluun vuosina, 

ei sotaleskien kuvaaminen sodan uhreina tarkoittanut heidän kuvaamistaan ainoastaan passiivisina 

toimijoina. Sen sijaan sotalesket haluttiin kuvata apuun oikeutettuna ryhmänä. Tämä tarkoitti sitä, 

että vaikka avuntarvetta ja huono-osaisuutta kirjoituksissa korostettiinkin, kuvattiin sotaleskiä 

samalla myös ahkeriksi ja toimeliaiksi – toisin sanoen saamansa avun arvoisiksi. Sotaleskien 

avuntarvetta perusteltiin harvoin vain heidän oman hyvinvointinsa kannalta, ja aikuisten naisten 

sijaan lukijoiden sympatioihin vedottiin lasten kautta. Esimerkiksi sotaleskien ja kaatuneiden huollon 

adressimainoksissa keskeisellä sijalla olivat yleensä sotaorvot, joiden puolesta sotaleskien kuvattiin 

työskentelevän. 

Sotaleskien kategoriaan liitettiinkin sukupuoleen kytkeytyviä vaimon ja äidin rooleja, jotka olen 

yhdistänyt naiseuden diskurssin ajatuksen alle. Koska sotaleskellä viitattiin nimenomaan kaatuneen 

sotilaan vaimoon, on väistämätöntä, että julkisen keskustelun kuva sotaleskeydestä heijasteli ajan 

käsityksiä naisen asemasta. Lehdistön kirjoitukset sotaleskeydestä osoittavat esimerkiksi, että vaikka 

kaikilla sotaleskillä ei lapsia ollutkaan, sotaleskeyden kategoria nojasi vahvasti sotalesken rooliin 

sotaorpojen äitinä. Vaikka sotaleskeyteen liitettiin sukupuolitettuja äidin ja vaimon rooleja, 

näyttäytyvät julkisen keskustelun sotalesket samalla myös osittain ajan sukupuolisopimusta 

laajentavana naisryhmänä, jonka tekemään ansiotyöhön suhtauduttiin poikkeuksellisesti. Vaikka 

sotaleskiperheet eivät vastanneet ajan ihanteenmukaista perhekäsitystä, heitä ei silti lehdistössä 

paheksuttu. Rauhaan paluu vuosien julkisessa keskustelussa leskien ansiotyö näyttäytyykin 

hyväksyttynä ja kannustettava asiana. Toisaalta sotaleskistä rakennettu kuva ei silti suoranaisesti 
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edusta mitään uudenlaista naiskuvaa. Sodan jälkeisinä vuosina työssäkäynti oli sotaleskille 

välttämättömyys, eikä mikään ihailtu tilanne. Samaan aikaan muissakin perheissä tarvittiin naisten 

työpanosta, eivätkä töissä käyvät lesket käytännössä olleetkaan niin poikkeuksellisia kuin mitä ajan 

perhekäsitysten ja naisihanteiden perusteella voitaisiin ajatella.  

Lasten ja äitiyden kautta sotaleskeydestä rakennettiin sotavuosien tapaan myös parempaa huomista 

lupailevaa kertomusta, jossa sotaleskeys ei ollut ainoastaan menneen sodan, vaan myös paremman 

tulevaisuuden symboli. Sotaleskeydestä käydystä keskustelusta voidaankin löytää myös 

tulevaisuususkon diskursseja, kun epävarmassa tilanteessa lehdistössä haluttiin kuvata myös 

onnellisempaa tulevaisuutta. Köyhyyttä ja surua kuvastavan uutisoinnin lisäksi erityisesti 

siirtolaislehti Sisämaa-Laatokan sivuilta on löydettävissä myös reippaita, sisukkaita ja iloisia 

sotaleskiä, jotka ahkeroivat lastensa hyväksi. Sota-orpojen huoltajana sotaleski ei ollut ainoastaan 

muistutus päättyneestä sodasta vaan samalla myös tulevaisuuden symboli. 

Suomalaisen sotaleskeys ei ollut erityisen poikkeuksellinen ilmiö, jättiväthän molemmat 

maailmansodan jälkeensä miljoonia sotaleskiä. Vertailua kansainvälisiin esimerkkeihin vaikeuttaa 

aiemman tutkimuksen painottuminen lähinnä ensimmäiseen maailmansotaan. Ajasta ja paikasta 

huolimatta sotalesket on silti kuvattu yleensä ”tavallisia” leskiä arvostettavampana ryhmänä, joita on 

muistettu kaatuneiden sotilaiden vaimoina sekä sotaorpojen äiteinä. Sodan jälkeisessä suomalaisessa 

keskustelussa sotaleskeys kuitenkin myös poikkeaa kansainvälisistä vertailukohteista. Ainakaan 

lehdistön kirjoituksista ei löydy vastaavassa määrin moraalista paheksuntaa, kuin mikä näyttää olleen 

tyypillistä esimerkiksi Angela Smithin ensimmäisen maailmansodan brittiläisiin sotaleskiin 

keskittyvässä tutkimuksessa. Sodan voittajavaltiossa sotalesken kuvaaminen kaatuneen sotilaan 

elävänä symbolina saattaakin olla tyypillisempää, kun puolestaan hävinneessä valtiossa kaatuneille 

sotilaille ja heidän leskilleen ei voida antaa yhtä näkyvää roolia. Koska oma aineistoni koostui 

nimenomaan vuosien 1945–1950 suomalaislehdistössä käydystä julkisesta keskustelusta, korostuu 

siinä kansainvälisiin verrokkeihin nähden rauhaan paluun vuosien lehdistön pyrkimys kansakunnan 

henkisen tilan muokkaamiseen. Tulevaisuus oli epävarma, joten sen lisäksi että lehdistössä haluttiin 

kiinnittää huomiota hädänalaisiin sotaleskiin, kuvattiin heidän kauttaan myös koko kansakunnalle 

kohdistettuja vaatimuksia itsekurista ja työteliäisyydestä, sekä uskoa parempaan tulevaisuuteen. 

Sotaleskeys ei päättynyt rauhansopimuksiin. Päinvastoin suomalaiset sotalesket olivat selvästi myös 

osa rauhaan palaavaa yhteiskuntaa – vaikka heidän onkin väitetty olleen unohdettu aihe. Tämä väite 

ei kuitenkaan saa tukea tämän tutkimuksen aineistolta, sillä vuosien 1945–1950 lehdistössä 

sotaleskeys oli hyvinkin ajankohtainen aihe. Sen käsittely oli toki hieman erilaista kuin sotavuosina, 

jolloin miehensä sodalle menettäneet lesket tuli kuvata sotaa tukevasta näkökulmasta. Sodan jälkeen 
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ajankohtainen aihe oli sen sijaan sotaleskien ja heidän perheidensä avuntarve. Sotaleskeyden käsittely 

julkisessa keskustelussa kuitenkin väheni vuosi vuodelta jo tarkastelemanani ajankohtana, ja lienee 

todennäköistä, että kiinnostus sotaleskeyteen väheni myöhemmin entisestään. 

Sotaleskeyden tutkiminen laajentaa käsityksiämme 1940-luvun lopun naisen asemasta, ja auttaa näin 

ymmärtämään paremmin sodan jälkeistä suomalaista yhteiskuntaa. Aihetta voisikin tutkia lisää, sillä 

sotaleskien kuvaaminen on saattanut muuttua heidän vanhetessaan ja lasten kasvaessa. Toisaalta 

nostalginen 1950-luku, kylmä sota tai 1960-luvun vasemmistoradikalismi voisivat muodostaa 

sotaleskeyden tutkimukselle mielenkiintoisen kontekstin. Toivoisin oman tutkimukseni joka 

tapauksessa osoittavan sotaleskeyden olevan moniulotteinen aihe, jota ei pitäisi tutkia ainoastaan 

sodan kontekstissa, sillä sotalesket olivat yhtä lailla osa rauhaan palavaa suomalaista yhteiskuntaa. 

Toisaalta myös muut sodan uhreiksi mielletyt ryhmät, kuten sotaorvot ja -invalidit sekä yhteiskunnan 

suhtautuminen heihin, kaipaisivat edelleen lisätutkimusta.  

Valitettavasti Ukrainan sota ja siihen liittyvä uutisointi ovat osoittaneet, ettei sotaleskeys ja siihen 

liittyvät teemat ole Euroopassa ainoastaan menneisyyden aiheita. Sotaleskien tutkiminen vuosien 

1945–1950 suomalaisessa julkisen keskustelun kontekstissa voi kuitenkin ehkä auttaa meitä 

tarkastelemaan kriittisesti myös tämän päivän uutisointia. Esimerkiksi ukrainalaispakolaisiin liittyvä 

kirjoittelu on muistuttanut monessa mielessä tämän tutkimuksen aineistoa: suhtautuminen on ollut 

myönteistä, mutta samalla uutisoinnissa nousee esille yleensä pyyteettömyys, kiitollisuus, sekä 

naisten rooli lasten äiteinä.  
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Liite 2: Digikirjaston hakutulosten lukumäärät hakusanalle 

sotalesk* 

Tuloksia hakusanalla sotalesk* vuosittain ja lehdittäin 

    
  1945 1946 1947 1948 1949 1945–1949 

Uusi Suomi 311 230 132 83 69 825 

Suomen Sosialidemokraatti 232 130 76 82 69 589 

Vapaa-Sana 89 75 54 61 28 307 

Laatokka/ Sisämaa-Laatokka 122 67 58 67 13 327 

Yhteensä 754 502 320 293 179 2048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kansalliskirjaston Digitaaliset Aineistot, https://digi.kansalliskirjasto.fi/search 

 

Levikki (tuhansia) Ilmestymiskertoja viikossa 

Helsingin Sanomat 160 7 

Uusi Suomi 104,7 7 

Suomen Sosialidemokraatti 42,5 7 

Vapaa-Sana 31,2 7 

Sisämaa-Laatokka 9,1 6 
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Pälli, Pekka, Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina. Tampereen yliopisto: Tampere, 2003. 

Pärnänen, Noora, Sotaleskien työhuolto 1943–1951. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: 

Jyväskylä, 2006. 

Rantalaiho, Liisa, ’Sukupuolisopimus ja Suomen malli’. Teoksessa Anttonen, Anneli, Henrikson, 

Lea & Nätkin, Ritva (toim.) Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino: Tampere, 1994. 9–30. 

Raitis, Riikka ’Läheisen omaisen kaatuminen’. Teoksessa Haavio-Mannila, Elina & Raitis, Riikka 

(toim.) Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa.  WSOY: Helsinki, 1993. 

47–279. 

Repo, Mikko, Heinäpellolta leipäjonoon. Suomalaisen köyhyyden kokemuksen muutos 1900-luvun 

aikana, Historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto: Tampere, 2016. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100418/GRADU-

1483087195.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sabatos, Terri, ’Father as mother: The Image of the Widower with Children in Victorian Art’. 

Teoksessa Broughton, Trev Lynn & Rogers, Helen (toim.) Gender and Fatherhood in the 

Nineteenth Century, Palgrave Macmillan: New York, 2007.  71–82.  

Salmi, Tuula, Kansakunnan lesket. Raportti suomalaisista naisista, jotka menettivät miehensä 

toisen maailmansodan vuoksi. Tammi: Helsinki, 1986. 

Salminen, Esko, Aselevosta kaappaushankkeeseen. Sensuuri ja itsesensuuri Suomen lehdistössä 

1944–1948. Otava: Helsinki, 1979. 

Salonen, Torsti, Muistot elävät. Sotalesket ja kaatuneitten omaiset 50 vuotta. Vammalan kirjapaino 

Oy: Vammala, 1995. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100418/GRADU-1483087195.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100418/GRADU-1483087195.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

75 
 

Satka, Mirja, ’Sota-aika perhekäsitysten ja sukupuolten suhteiden murroksena’. Teoksessa Haapala, 

Pertti (toim.) Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Tammerpaino: Tampere, 1993. 

Satka, Mirja, ’Sosiaalinen työ peräänkatsoja-miehistä hoivayrittäjiksi’. Teoksessa Jaakkola, Jouko; 

Pulma, Panu; Satka, Mirja, Urponen, Kyösti (toim.) Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. 

Suomalaisen sosiaaliturvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto: Helsinki, 1994a. 261–340. 

Satka, Mirja, ’Sota-ajan naiskasalaisen ihanteet naisjärjestöjen arjessa’. Teoksessa Anttonen, 

Anneli, Henrikson, Lea & Nätkin, Ritva (toim.) Naisten hyvinvointivaltio. Vastapaino: 

Tampere. 1994b. 73–96. 

Smith, Angela, Discourses Surrounding British Widows of the First World War. Bloomsbury: 

Lontoo, 2012. 

Sjögren, Katri, Surun politiikka: sotaleskeyden käsittely kolmessa sota-ajan lehdessä. Pro gradu -

tutkielma. Helsingin yliopisto: Helsinki, 2013. 

Soikkanen, Hannu, ’Sodan hinta’. Teoksessa Haataja, Lauri, ja Tapio Bergholm (toim.) Suomi 85. 

Itsenäisyyden Puolustajat: Kotirintamalla. Weilin & Göös: Espoo, 2002. 186–193. 

Sulkunen, Irma, ’Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus’. Teoksessa Alapuro, Risto 

& Liikanen, Ilkka & Kerstin Smeds & Stenius, Henrik (toim.) Kansa Liikkeessä. 

Kirjayhtymä: Vaasa, 1989. 157–175. 

Tepora, Tuomas, Lippu, uhri, kansakunta. Ryhmäkokemukset ja -rajat Suomessa 1917–1945. 

Yliopistopaino: Helsinki, 2011. 

Tepora, Tuomas et al. Rikki revitty maa: Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. Gaudeamus: 

Helsinki, 2018. 

Tommila, Päiviö & Salokangas, Raimo, Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia. Edita: 

Helsinki, 1998. 

van Oorschot, Wim, ’Who Should Get What and Why? On Deservingness Criteria and the 

Conditionality of Solidarity among the Public’, Policy & Politics 28 (1), 33–48. 


	1.1 Tematiikka
	2. Sodasta rauhaan
	2.1 Rauhaan paluun rauhattomuus
	2.2 Lehdistö osana rauhan kriisiä
	2.3 Sotaleskeys rauhaan palaavassa Suomessa

	3. ”Kärsimään joutuneet” – Lesket sodan uhreina
	3.1 ”Velvoittavat puuristit”: Sodan diskurssit
	3.2 ”Maan hiljaiset”: Sosiaalihuollon ja huono-osaisuuden diskurssit

	4.”Leskiäidin työpäivä” – Sotalesket tulevaisuutta rakentamassa
	4.1 ”Äiti ja perheen huoltaja”: Naiseuden diskurssit
	4.2 ”Tarmoa uhkuvat naiset”: Tulevaisuususkon diskurssit

	5. Johtopäätökset: Sotaleskeyden kategoria rauhaan paluun julkisessa keskustelussa
	Liitteet
	Lähteet & kirjallisuus

