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kiitokset

Kirjallisuuden naiskuvien kautta avautuvaa naisen yksilöitymistä tutkin ensim-
mäisen kerran jo 1990-luvun alussa tekemässäni pro gradu -työssä. Kiinnostavan 
aiheen pariin palasin uudelleen kuluvan vuosituhannen alkupuolella lisensiaatin-
tutkimuksessani ja sen jatkoksi pari vuotta sitten aloittamassani väitöskirjatyössä.

Väitöskirjani valmistuttua haluan kiittää ohjaajiani Tampereen yliopiston taide-
aineiden laitoksen professoria Juhani Niemeä ja mvs. professoria Yrjö Hosiaisluo-
maa asiantuntevista neuvoista ja kannustuksesta. Työni esitarkastajia professori Lii-
si Huhtalaa ja professori Päivi Lappalaista kiitän lausunnoissa olleista hyödyllisistä 
kommenteista, jotka olen parhaan kykyni mukaan ottanut huomioon. 

Kiitokseni osoitan myös Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastol-
le, jolta olen saanut apurahan tätä tutkimusta varten. Lisäksi kohdistan kiitokseni 
työnantajalleni Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, joka on suhtautunut myön-
teisesti ja joustavasti yrityksiini sovittaa yhteen ansiotyö ja tämä tutkimustyö.

Erityiskiitokset annan miehelleni Reijolle, jonka tuki on ollut tärkeää paitsi oman 
elämäni yksilöitymistarinassa myös tätä väitöskirjatutkimusta tehdessäni. Omistan 
väitöskirjani tyttärelleni Heidille, jonka kanssa olemme käyneet aihettani sivuten 
monia filosofisia keskusteluja naisen elämän monimuotoisuudesta. 

Tuusulassa 26.7.2008

Iiris Kuusinen
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abstract

the individuation of woman in Finnish literature since the 1950s

In this study, I examined the individuation of woman in novels and short stories by 
Finnish women authors published from the 1950s to the 2000s from psychoanalytical 
and social points of view. The subjects of my study were the selected novels and 
short stories of Marja-Liisa Vartio, Eila Pennanen, Eeva Kilpi, Anu Kaipainen, 
Märta Tikkanen, Kerttu-Kaarina Suosalmi, Annika Idström, Anna-Maija Ylimaula, 
Orvokki Autio, Raija Siekkinen, Sari Malkamäki, Anna-Leena Härkönen, and Anja 
Snellman. 

The framework of this study is the analysis of archetypes based on the concepts 
of Swiss psychoanalyst C. G. Jung and American literary researcher Annis Pratt. 
Jung’s psychoanalytic theory has been discovered to be useful in literary research 
when interpreting the symbolic language of literary art. Also, many writers utilise 
Jung’s theory when creating their works. The concept of individuation is based 
on Jung’s ideas of human individuation which he compares to spiritual rebirth. 
Individuation by Jung means the organisation and integration of the conscious and 
subconscious i.e. the subconscious mind of an individual. The second main stage in 
this lifelong process starting in middle life is important in spiritual development. 
Then, the subconscious is dominated by archetypes, the most important of which 
are the shadow, the anima or animus, the old wise man or great mother and the 
self. The corresponding archetypal images manifest themselves in the conscious 
mind through dreams, fantasies and projections. In the text analyses, I also used 
the archetypal pattern of a rebirth journey created for fiction by Pratt which she 
developed partly based on her own studies and partly on Jung’s theory.

The archetypal analysis introduces a diverse symbolic imagery which the authors 
use to express the spiritual search of their women characters. The psychoanalytic 
examination was complemented in this study by a social point of view through 
which I shed light on, inter alia, the position of women and the women’s movement 
in the period of the creation of the works. By means of the social framework, I aimed 
to set the depictions of individuation in their historical context and to explain the 
aspirations arising in the works.

The rebirth journeys described in the novels and short stories often start from 
a situation in which the conventional life of the woman character is shattered 
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or she experiences sneaking unhappiness. The initial crisis has the hallmarks of 
submission, alienation and unimportance. In the spiritual search of these women, 
nature i.e. the green world in Pratt’s pattern is an important place giving power and 
protection which is positively valued. In the archetype analyses, fictional images 
especially coinciding with the phenomena of the green world arise from the stories. 
The archetypal images of the green world reflect the pent-up feelings of the fictional 
women and the definition of a new identity as well as function as the channels of 
the critique of civilisation. The fictional male characters representing the archetype 
of the green-world lover are strongly associated with Eros, but their primary task 
is to act as spiritual mentors to women. A typical symbolic image representing the 
green world is an island, and water in its different forms often appears as the symbol 
of the subconscious mind. In addition to the symbolic imagery of the green world, 
recurring rituals of cleaning and looking into the mirror emerge from the stories 
representing the stage of the self-identification of the women characters.

When addressing their feelings in the subconscious mind, the fictitious women 
have to identify in themselves the characteristics they have denied, i.e., according to 
Jung, their shadow and animus, which is often a very agonising process. Sexuality 
and ambition are typical characteristics which the women deny in themselves 
and which their shadow figures represent. Integrating the animus i.e. masculine 
characteristics is successful for some of the heroines. The synthesis of conscious 
and subconscious, the self, is depicted in the stories as the changed attitudes and 
activities of the women characters. Some stories also portray mandala symbols, 
which represent the achieving of the self, which Jung developed in his studies on 
dreams. All women characters do not achieve the self and, in two of the novels, 
the woman is driven to suicide. In these novels, the conditions and attitudes of the 
women characters are described as factors limiting individuation and bringing 
about this desperate act.

The novels and the short stories in this study reflect the changes in the social 
position of the Finnish woman during fifty years. In stories depicting the familial 
environment of the 1950s and the beginning of 1960s, the individuation of the woman 
is restricted by family-centred role expectations and attitudes which sustained them. 
The primary environment of the woman is the home, and the woman character 
hangs onto the traditional perception of women, even though she feels she has no 
place in this world. After mid-1960s as the familial concept of the family becomes 
individualistic, the so-called ‘women of the new era’ appear in the stories whose 
central element of autonomy is gainful employment. These women represent the 
theses on the roles of women of the second wave of the women’s movement.
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Along with social improvements affecting the work life of women, the demands 
of the fictitious women from the 1980s to the 2000s are not centred on work. 
Partnership with the man becomes the centre of the individuation process. The 
target is the companionship of ‘two together side by side’ where freedom and 
dependence are balanced. The mother myth considered as an obstacle to the woman’s 
individuation is torn apart in the works of the 1980s and 1990s. In the works of the 
2000s, communality and family-centredness become again an issue which is, in my 
opinion, a backlash to the threats of globalisation and the superficial values of the 
market economy. A positive image of the family as a resource of an individual is 
portrayed in the stories. Familism in its modern form also allows the woman to live 
up to all her roles, yet with small limitations.

The women authors introduce individual and social factors limiting individuation 
into their stories. From the sample of novels and short stories in this study, it is evident 
that in the 1950s and the 1960s women authors often left the individuation of their 
heroines halfway or totally unrealised and portrayed the conditions and attitudes of 
the woman character as factors limiting individuation. In later decades, the women 
characters are more the subjects of their own lives and more courageous about 
solving the possible contradictions between their needs and the environment.



xii
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naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

1 johdanto

1.1 tutkimuksen tavoite ja rakenne

”Ihmisessä on niin paljon löydettävää, kerrostumia, vuodenaikoja, varjoja, patinaa, 
polkuja. Minusta on tullut etsijä jälleen”, toteaa Anja Snellmanin Safari Clubin pää-
henkilö romaanin lopussa. Tätä sisäistä etsintää ja sen vuoropuhelua ulkomaailman 
kanssa pyrin valottamaan väitöskirjassani, jossa tutkin naisen yksilöitymistä suo-
malaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien. Tutkimukseni keskeinen kysymys 
on, millaisena yksilöityminen ilmenee tutkimuskohteissa psykoanalyyttisestä ja yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuskohteikseni olen valinnut 
Marja-Liisa Vartion, Eila Pennasen, Eeva Kilven, Anu Kaipaisen, Märta Tikkasen, 
Kerttu-Kaarina Suosalmen, Annika Idströmin, Anna-Maija Ylimaulan, Orvok-
ki Aution, Raija Siekkisen, Sari Malkamäen, Anna-Leena Härkösen ja Anja Snell-
manin vuosina 1957–2007 ilmestyneitä romaaneja tai novelleja. Tutkimuskohteet ja 
niiden valintakriteerit esittelen luvussa 2.

Tutkimukseni perusrunkona on sveitsiläisen psykoanalyytikon C. G. Jungin1 
ja amerikkalaisen kirjallisuudentutkijan Annis Prattin käsitteisiin pohjaava arkki-
tyyppianalyysi, jonka avulla tavoitteenani on tuoda esiin naishahmojen henkistä 
etsintää ilmentäviä arkkityyppisiä kuvia valituista naiskirjailijoiden kertomuksista. 
Psykoanalyyttinen metodi antaa jo yksistään kiinnostavia tutkimustuloksia, mutta 
se jättää avoimeksi kysymyksen, mitä kirjailija on laajemmin halunnut ilmaista an-
taessaan fiktiivisen naishahmonsa saavuttaa itseyden tai jättämällä yksilöitymisen 
keskeneräiseksi. Tarkastelemalla naishahmojen yksilöitymistä romaanien ja novel-
lien syntyajankohdan yhteiskunnallisessa viitekehyksessä tavoitteenani on tuoda 
esiin kirjailijan ja yhteiskunnan välinen dialogi, joka osaltaan määrittää kirjailijan 
kuvaustapaa. Mainituilla tarkastelutavoilla pyrin identifioimaan naisen yksilöity-

1 Carl Gustav Jung (1875–1961) työskenteli uransa alussa opettajana Zürichin yliopistossa, mutta 
hän luopui virastaan vuonna 1909 keskittyäkseen tutkimustoimintaansa. Jungin laajan kirjal-
lisen tuotannon keskeisenä asiana on ollut piilotajunnan suhde tietoisuuteen, individuaatiopro-
sessi. Uransa alussa Jung sai työhönsä vaikutteita Sigmund Freudilta, mutta hän erkani kolle-
gansa näkemyksistä jo 1912. Ensimmäiset tulokset omista tutkimuksistaan Jung julkaisi 1917. 
Jungin ja Freudin teorioiden erona on se, että Jung näkee ihmisen henkisyyden ja uskonnolli-
suuden tarpeet yhtä tärkeinä kuin seksuaalisuuden. Freudin teoriassa painopiste on jälkimmäi-
sessä. (Jacobi 1973, 61, 153–157.) 
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misen henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset ehdot kirjallisuuden naiskuvien kaut-
ta.

Naisen yksilöitymisen tarkastelun lähtökohtana tutkimuksessani ovat C. G. 
Jungin ajatukset ihmisen individuaatiosta. Individuaatiolla eli yksilöitymisellä Jung 
tarkoittaa yksilön tietoisen ja tiedostamattoman eli piilotajunnan jäsentymistä ja 
yhdentymistä. Hän vertaa yksilöitymistä henkiseen uudestisyntymiseen, jossa yk-
silön piilotajunnassa olevat kyvyt tuodaan tietoisuuden tasolle. Uudestisyntymisen 
seurauksena yksilön toimintatavat voivat merkittävästi muuttua. (Esim. Jung 1976a, 
129, 293.) 

Yksilöityminen on elinikäinen kahteen päävaiheeseen jakautuva prosessi. En-
simmäisen vaiheen tarkoituksena on integroida ihminen yhteiskuntaan. Toisen 
vaiheen tarkoituksena on puolestaan integroida hänet omaan sisäiseen maailmaan-
sa. Jälkimmäinen vaihe, joka alkaa elämän puolivälissä2, on ihmisen henkisessä 
kehityksessä tärkeä. Silloin tapahtuu tietoisen ja tiedostamattoman synteesi, mikä 
on yksilöitymisprosessin lopullinen tavoite. Toisessa päävaiheessa tiedostamatonta 
hallitsevat arkkityypit, joista tärkeimmät ovat varjo, anima tai animus, vanha viisas 
tai suuri äiti sekä itse. Näitä vastaavat arkkityyppiset kuvat ilmenevät unissa, fanta-
sioissa ja projektioissa. (Jung 1967, 332–333; Jung 1976a, 47; Jung 1976b, 17–45; Ja-
cobi 1973, 107–140.) Yksilöitymisen ja arkkityypin käsitteitä tarkastelen lähemmin 
kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2.

Annis Pratt on C. G. Jungin ajatuksiin nojautuen tutkinut yli kolmensadan län-
simaisen naiskirjailijan teoksia ja pyrkinyt luomaan yleispätevän mallin, millaisia 
arkkityyppisiä rakenteita naisten kirjoituksissa voidaan nähdä. Tutkimuksensa 
pohjalta Pratt jakoi aineistonsa neljään luokkaan sen mukaan, mitä naisen kehitys-
vaihetta tai elämänaluetta ne kuvaavat eli

1) aikuisuuteen tulo kehitysromaaneissa (the Novel of Development),
2) astuminen avioliittoon ja sosiaaliseen sidonnaisuuteen aitausromaaneissa  (the 

Novel of Enclosure)3, 
3) seksuaalisuuden etsintä Eros-romaaneissa (the Novel of Eros) ja 
4) todellisen persoonallisuuden etsintä uudestisyntymisromaaneissa (the Novel ofNovel of 

Rebirth). (Pratt 1981, viii, 3–12, 168.)

2 Jung (1967, 332) määritteli elämän puoliväliksi 36–40 vuoden iän. Yksilöitymisprosessia Jungin 
teorian pohjalta tutkinut Jolande Jacobi (1983, 42) katsoo, että ensimmäisen ja toisen vaiheen 
välinen siirtymäikä on yksilöllinen. Annis Pratt (1981, 136) pitää henkisen etsinnän alkamisen 
rajapyykkinä yli 30 vuoden ikää.

3 Aitauksella Pratt (1981, 9) tarkoittaa avioliittoon ja kotielämään liittyviä sidoksia ja rajoituksia, 
joihin naishahmo suostuu sosiaalisen selviytymisen ehtoina.
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Prattin mielestä Jungin määritelmät yksilöitymisestä ovat erityisen hedelmällisiä 
tutkittaessa naisten uudestisyntymisromaaneja. Nämä romaanit kuvaavat yli kol-
mekymmentävuotiaiden sankarittarien4 todellisen persoonallisuuden etsintää ja 
sisäistä muutosta. Uudestisyntymisromaaneista esiinnousseiden arkkityyppisten 
kuvien pohjalta Pratt kehitteli ns. uudestisyntymismatkan arkkityyppisen mallin, 
jossa on seuraavat vaiheet: 

1) eroaminen perheestä, aviopuolisosta tai rakastetusta,
2) vihreän maailman opas,
3) vihreän maailman rakastaja,
4) vanhempien hahmojen kohtaaminen ja 
5) syöksy alitajuntaan. (Pratt 1981, 136–143.)

Tutkimukseni aikajänne kattaa puoli vuosisataa, jonka aikana naisen asema on suo-
malaisessa yhteiskunnassa merkittävästi muuttunut. Sodanjälkeisellä viisikymmen-
täluvulla pitäydyttiin perhearvoihin ja elettiin perhekeskeistä aikaa, mikä määritti 
naisen rooleja. Kuusikymmentälukua on kuvattu murroksen vuosikymmeneksi, 
jolloin koko suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui monia merkittäviä muutoksia. 
Elinkeinoelämän rakennemuutos johti naisten työssäkäynnin ja opiskeluaktiivisuu-
den lisääntymiseen. Tästä seurasi, että naisen ja miehen perinteisiä rooleja alettiin 
arvioida uudelleen. Vuosikymmenen puolivälissä tiedotusvälineissä käyty suuri su-
kupuoliroolikeskustelu antoi virikkeitä naisasialiikkeen toisen taistelukauden syn-
tymiselle. (Esim. Eskola 1969, 11–15; Jallinoja 1983, 19, 128–131.) Näiden vaikutus 
on nähtävissä seuraavilla vuosikymmenillä toteutuneissa perhepoliittisissa uudis-
tuksissa sekä perhettä ja parisuhdetta koskevissa asenteissa. 

Pidän työssäni 1960-lukua, etenkin sen jälkipuoliskoa, naisen yhteiskunnalli-
sen roolin muutoksen vedenjakajana ja oletan, että tämä näkyy myös tutkimuskoh-
teissani. Tutkimuskohteina olevat 1950-luvun ja toisaalta 1970–2000-lukujen ker-
tomukset antavat kiintoisan perspektiivin, miten kirjailijat ovat kuvanneet naisen 
yksilöitymistä ennen ja jälkeen murroksen vuosikymmenenä pidetyn kuusikym-
mentäluvun. Oletan, että kertomuksista ilmenee myös feministisiä pyrkimyksiä ai-
kansa naisen aseman muuttamiseksi. 

Väitöskirjani jakaantuu rakenteellisesti kolmeen pääosaan: taustoitukseen, ark-
kityyppianalyysiin ja yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Luvut 1 ja 2, joissa selvitän 
käytetyt tutkimusmetodit, keskeiset käsitteet ja valitut tutkimuskohteet, toimivat 
johdantona ja taustana tutkimukseeni. Luvuissa 3 ja 4 analysoin tutkimuskohteiden 

4 Sanaa sankaritar käytän tutkimuksessani naishahmon synonyymina ilman arvolatausta.
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naishahmojen yksilöitymisen piilotajuisia prosesseja soveltamalla Prattin ja Jungin 
arkkityyppisiä malleja. Luvussa 5 tarkastelen edellisten lukujen pohjalta muotou-
tuneita naishahmojen yksilöitymiskuvauksia tutkimuskohteiden syntyajankohdan 
yhteiskunnallisessa kontekstissa. Loppuluvussa esitän lyhyen yhteenvedon tutki-
mustuloksista. 

Tutkimukseni pyrkimyksenä ei ole esittää yhtä absoluuttista totuutta tai tyh-
jentävää trendiä tutkimusajanjakson naiskuvien muutoksista. Tutkimuskohteiden 
valinnassa ja kaunokirjallisten tekstien analysoinnissa painottuu mielestäni väistä-
mättä tulkitsijan subjektiivinen näkemys. Kaunokirjalliset tekstit ovat polyvalent-
teja ja monitulkintaisia, ja jokaisella tulkitsijalla on oma ymmärtämishistoriansa 
ja informaation käsittelytilanteensa (Ylimartimo 2002, 25; Apo 1986, 169–170). 
Sanataideteoksen tulkinta on itse asiassa päättymätön prosessi. Jokaisen tutkijan 
on mahdollista löytää tekstistä uusia merkityksiä käyttämänsä käsitejärjestelmän ja 
taustaoletuksen pohjalta. (Ks. Niiniluoto 1983, 174.) Subjektiivinen tulkinta ei liity 
pelkästään kirjallisuustieteeseen, sillä universaalina näyttäytyvä tieteen totuus on 
ylipäätään usein kontekstisidonnaista ja rajallista myös muissa kuin humanistisissa 
tieteissä. 

1.2 tutkimusmetodeista

C. G. Jungin psykoanalyyttisellä teorialla on ollut merkittävä vaikutus sekä kauno-
kirjallisten teosten luomisprosesseihin että niiden tutkimiseen. Monet kirjailijat, 
muun muassa tutkimuskohteena oleva Marja-Liisa Vartio (1996, 66, 71, 130–155), 
ovat käyttäneet kirjallisten kuviensa perustana Jungin uni- ja arkkityyppiteoriaa. 
Jung oli itsekin kiinnostunut syvyyspsykologian ja kaunokirjallisuuden välisestä 
yhteydestä ja kirjoitti tätä koskevia artikkeleita. Teoksen The Spirit in Man, Art and 
Literature luvuissa ”On the Relation of Analytical Psychology to Poetry” ja ”Psycho-
logy and Literature” Jung on todennut, että kirjailija voi luoda teoksensa tietoisesti 
käyttämällä materiaaliansa tietyllä tavalla tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Teos 
voi syntyä myös vähemmän tietoisesti piilotajunnasta kumpuavista ajatuksista. 
Kirjailijan luomismallia voidaan kutsua toisaalta psykologiseksi ja toisaalta visio-
nääriseksi. Jung tähdentää kuitenkin, että kun taideteosta tulkitaan psykologisesti, 
asioille on pyrittävä löytämään merkitys, ja siten taideteosta on pidettävä tietoisena 
tuotteena. (Jung 1984, 72–78, 89.)

Ruotsalainen kirjallisuudentutkija Torsten Rönnerstrand on teoksessaan Arke
typerna och litteraturen – om arketypbegreppet i litteratur och litteraturanalys käsi-
tellyt laajasti arkkityyppianalyysin käyttöä kirjallisuudentutkimuksessa. Rönner-
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strand näkee arkkityyppianalyysin käytössä rajoituksia, mikäli pitäydytään tarkasti 
Jungin kollektiivisen piilotajunnan teoriassa. Tällöin arkkityyppianalyysissä pide-
tään keskeisinä ajattomia ongelmia, joiden oletetaan seuraavan ihmistä läpi vuosisa-
tojen, ja metodi korostaa ei-historiallista tarkastelutapaa. Rönnerstrandin mielestä 
arkkityyppejä voidaan kuitenkin käyttää kirjallisuudentutkimuksessa teoreettisina 
käsitteinä. Jungilaisen kirjallisuusanalyysin tarkoituksena ei ole löytää todisteita 
Jungin teorialle tai yhtä absoluuttista totuutta analysoiduista teoksista, vaan pikem-
minkin laittaa rasteja tekstiin tarkoituksena saada jotkut asiat esiintymään selvem-
min. Jungin teorian kriittinen ja selektiivinen käyttö on humanistisissa tieteissä he-
delmällistä. (Rönnerstrand 1993, 21–36, 151; Rönnerstrand 1992, 79–80.)

Eri tieteenalojen feministisessä tutkimuksessa Jungin teoriaa on moitittu pat-
riarkaaliseksi. Kritiikin kohteina ovat olleet erityisesti hänen anima- ja animus-
arkkityyppeihin liittämänsä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ominaisuudet, 
jotka on nähty naisten kannalta negatiivisina ja biologisperäisesti sävyttyneinä. 
Feministisen liikkeen keskeisenä pitämän kulttuurisen aspektin naiseuden määrit-
telyssä Jung on jättänyt vähälle huomiolle (ks. esim. Wehr 1988, x, 10). Jo Simone 
de Beauvoir korosti naiseuden näkemistä kulttuurisena konstruktiona kuuluisaksi 
tulleella lausahduksellaan ”naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan”. Feministisessä tut-
kimuksessa nostettiin 1970-luvulla analyyttiseksi välineeksi sex ja gender -jaottelu, 
jossa tehtiin ero biologisen (anatomis-fysiologisen) ja sosiaalisen (historiallisesti ja 
kulttuurisesti tuotetun) sukupuolen välillä. Feministisen tutkimuksen keskeisek-
si tehtäväksi määriteltiin naiseuden ja sukupuolen analysoiminen kulttuurisessa 
kontekstissa. (Koivunen & Liljeström 1996, 15; Liljeström 1996, 114–116; de Beau-
voir 1981, 154.) Tultaessa 1990-luvulle jako biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen 
kuitenkin kyseenalaistettiin. Naiseuden konstruktion nähtiin muotoutuvan sekä 
synnynnäisten ominaisuuksien että kulttuurisen ympäristön vaikutuksesta (esim. 
Rojola 1996, 176), mihin näkemykseen myös tutkimukseni pohjautuu. 

Vuonna 2002 ilmestyneessä teoksessa Jungian Archetypes in 20th Century Womeń s 
Fiction. The Persona, the Shadow, the Animus, and the Self Lorelei Cederstrom on 
kuvannut keskustelua, jota angloamerikkalaisessa feministisessä tutkimuksessa on 
käyty Jungin yksilöitymisprosessin arkkityyppien ympärillä. Kritiikkiä on kohdis-
tettu muun muassa Jungin epätäsmällisiin käsitemäärityksiin. Cederstrom toteaa, 
että viime vuosina eri tieteenalojen naistutkijat ovat pyrkineet löytämään yhteisen 
perustan jungilaisen arkkityyppiteorian sovellukselle. Tämän myötä myös jungilai-
nen kirjallisuudentutkimus on saanut vankempaa pohjaa. (Cederstrom 2002, 2–3.) 
Kriittisistä kannanotoista huolimatta Jungin teoriaa on pidetty myös feministises-
sä kirjallisuudentutkimuksessa kiinnostavana ja soveltuvin osin käyttökelpoisena 
mallina (ks. Rönnerstrand 1993, 21–24; Cederstrom 2002, 134, 262). 
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Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa Jungin teorian käyttö on mielestä-
ni jäänyt aiheetta Freudin teorian varjoon.5 Kirjallisuudenopetuksessa käytetyissä 
teoksissa, esimerkiksi Pam Morrisin teoksessa Kirjallisuus ja feminismi. Johdatus 
feministiseen kirjallisuudentutkimukseen ja Terry Eagletonin Kirjallisuusteorias
sa, mainitaan usein ainoastaan Freudin teoria mallina psykoanalyyttisestä kirjal-
lisuudentutkimuksesta. Harvoja väitöskirjoja, joissa on sovellettu Jungin teoriaa, 
ovat esimerkiksi Teppo Kulmalan Minuus itseyden kiertoradalla. Hermann Hessen 
proosatekstit ja jungilainen psykoenergetiikka (2001) ja Sisko Ylimartimon Lumiku
ningattaren valtakunta. H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena (2002). 
Omassa tutkimuksessani on yhteistä Kulmalan ja Ylimartimon tutkimusten kanssa 
Jungin individuaatioteorian soveltaminen. Eroina ovat Prattin mallin käyttö, suo-
malaiset tutkimuskohteet sekä yhteiskunnallinen konteksti. 

Tutkimukseni kirjallisuusanalyyseissä käytän Jungin ja Prattin teorioita apuvä-
lineinä tiedostaen myös näiden ongelmat. Jungin individuaatioteoria rakentuu ajat-
tomien arkkityyppien varaan, mistä syystä siinä korostuu ei-historiallinen tarkas-
telutapa (ks. Rönnerstrand 1993, 34–36). Jungin anima- ja animus-arkkityyppeihin 
liittämiä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ominaisuuksia en täysin hyväksy 
(ks. kohta 4.2.2), mutta olen ottanut ne käyttöön teoreettisina malleina. Prattin 
uudestisyntymismatkan malli on verraten suppea ja tarjoaa vain karkean rungon 
tutkimustyölle. Myös Prattin mallia on kritisoitu siitä, ettei siinä ole huomioitu riit-
tävästi sosiaalista ympäristöä (esim. Humm 1994, 68). 

Tutkimuskohteina olevien romaanien ja novellien synty-ympäristöä ja tutkimus-
kohteissa esitettyjä yksilöitymiskuvauksia taustoitan yhteiskunnallisen, pääasiassa 
naisen asemaa ja ajankohdan naisliikettä koskevan, kirjallisuuden avulla. Yhteis-
kunnallisen näkökulman ottamisessa tutkimukseeni tukeudun esimerkiksi Elaine 
Showalteriin (1986, 258–259), jonka mukaan naisten kirjoituksia on tarkasteltava 
suhteessa niiden syntyajankohdan sosiaaliseen kontekstiin. Psykoanalyyttinen tut-
kimus ei anna tarvittavaa tietoa yhteiskunnan muutoksista. Terry Eagleton (1997, 
217) toteaa Kirjallisuusteoriassaan, että psykoanalyyttisen tulkinnan ei tarvitse 

5 Erilaiset Freudin teorian sovellukset yleistyivät kirjallisuudentutkimuksessa 1970-luvun lo-
pulla (esim. Todd 1988, 28, 31–32; Showalter 1986, 257–259). Tähän vaikuttivat muun muassa 
ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin teoriat ja feministisessä ajattelussa tapahtuneet 
muutokset. Vielä 1960-luvulla varhaiset feministitutkijat vierastivat Freudin teoriaa sen biolo-
gisen determinismin vuoksi. (Rojola 1996, 172–173.) Freudin ja Lacanin ajatuksiin rakentuvat 
myös ranskalaisten naistutkijoiden Hélène Cixousin ja Luce Irigarayn teoriat naiskirjoituksesta 
ja naispuheesta (Enwald 1999, 208–211). Jungilainen kirjallisuudentutkimus on saanut jalansi-
jaa etenkin Amerikassa. Artikkelissa ”Feminist Criticism in the Wilderness” Elaine Showalter 
(1986, 258) mainitsee Annis Prattin yhtenä tutkijana, joka on löytänyt Jungin teoriasta kiinnos-
tavan vaihtoehdon Freudille.
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sulkea pois yhteiskunnallista tulkintaa. Kysymys on yhden inhimillisen tilanteen 
kahdesta puolesta. 

Työssäni esitän etenkin yhteiskunnallisen tarkastelun yhteydessä myös tutkimus-
kohteissa ilmeneviä, naisen yksilöitymiseen vaikuttavia feministisiä pyrkimyksiä. 
Sana feministinen sisältää arvolatauksen ja merkitsee emansipatorista sitoutumista. 
Tämä emansipatorinen aspekti on ollut leimallista myös feministiselle kirjallisuu-
dentutkimukselle erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin feministinen tutkimus 
pyrki yhdenmukaisesti naisliikkeen kanssa muuttamaan sukupuolijärjestelmään 
kuuluvia alistussuhteita (ks. Hosiaisluoma 2003, 241–242; Koivunen & Liljeström 
1996, 14–16). Toril Moin (1990, 18) mukaan feministinen kirjallisuudentutkimus 
on tietynlaista poliittista diskurssia, joka on sitoutunut patriarkaatin ja seksismin 
vastaiseen taisteluun. Feministisen kirjallisuudentutkimuksen on oltava jollakin ta-
valla merkityksellistä sukupuolten välisten yhteiskunnallisten, institutionaalisten ja 
henkilökohtaisten valtasuhteiden tutkimukselle. 

Feminististen pyrkimysten esiinnostamisen osalta tutkimukseni on Moin luon-
nehtimaa tietynlaista poliittista diskurssia. Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena ei 
kuitenkaan ole patriarkaatin ja seksismin vastaisen taistelun systemaattinen osoit-
taminen vaan ennemminkin kirjailijoiden naiskuvausten taustalla olevien ilmiöi-
den tunnistaminen. Työni feministinen ja emansipatorinen aspekti on halua löytää 
vastauksia, miksi kirjailija kuvaa esimerkiksi valtavirrasta poikkeavia naishahmoja 
ja miten tämä linkittyy vastaavan ajan yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Kirjallisuuden naiskuvat ovat mielestäni kriittisesti tarkasteltuina yksi käyttö-
kelpoinen lähtökohta naisen yhteiskunnallisen aseman analysoinnissa. Vastaavaan 
käsitykseen on päätynyt myös Kati Launis tutkimuksessaan Kerrotut naiset. Suo
men ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (Launis 
2005, 32). Kirjallisuuden välittämä naiskuva heijastaa väistämättä aina jotakin ym-
päröivästä yhteiskunnasta joko suoremmin tai epäsuoremmin symboleihin verhot-
tuna. Kirjallisuuden naiskuvia voidaan käyttää myös välineinä uudenlaisen naiseu-
den tuottamiseen. Naiskuva-käsitettä selvitän kohdassa 1.3.3. 

Kirjallisuusanalyyseissä keskityn Terry Eagletonin jaottelun mukaisesti romaa-
nien ja novellien sisältöön. Eagletonin mukaan psykoanalyyttinen kirjallisuuden-
tutkimus voidaan jakaa tarkastelukohteen perusteella neljään tyyppiin. Tutkimuk-
sessa on mahdollista keskittyä teoksen tekijään, sisältöön, muodolliseen rakenteeseen 
tai lukijaan. (Eagleton 1997, 220–221.) Tulkinnassani pyrin etenemään tekstin pin-
tatasolta symbolien tasolle ja siitä edelleen arkkityyppien tasolle (ks. Schmitt 2000, 
86). 

Sanataiteella on aina kiistaton esteettinen funktio, mutta sanataiteen tulkinnassa 
on pyrittävä löytämään merkityksiä, kuten muun muassa Jung (1984, 77–78) tähden-
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tää. Kirjallisuusanalyyseissäni lähden siitä olettamuksesta, että tutkimuskohteeni 
ovat kirjailijoiden luomia tietoisia tuotteita, joilla on tietty intentio. Tämä inten-
tio voi olla näkyvää tai avautua kirjailijoiden käyttämien symbolien kautta. Pertti 
Karkaman mukaan ”moderni sanataideteos on puheenvuoro yhteiskunnallisessa ja 
kulttuurisessa dialogissa”. Sanataideteoksen tehtävänä on herättää kysymyksiä ja 
innoittaa lukija ottamaan niihin kantaa. (Karkama 1994, 15.) Taideteoksen tulkinta 
on dialogia, jossa täytyy avoimesti kuunnella aihepiirin esittämiä kysymyksiä (ks. 
Niiniluoto 1983, 170). Näitä kysymyksiä naisen yksilöitymisestä pyrin avaamaan ja 
selittämään kirjallisuusanalyyseissäni. 

Tutkimuskohteitani tarkastelen paitsi Prattin mallintamina uudestisyntymis-
kertomuksina myös ns. heräämiskertomuksina. Prattin lisäksi myös monet muut 
naistutkijat ovat kyseenalaistaneet perinteisen goethelaisen kehitystarinan ideaa-
limallin, jossa sankaritar tietyllä aikavälillä kehittyy eheäksi persoonallisuudeksi. 
Naisen kehitys ei yleensä ole lineaarista vaan etenee sykleinä. (Ks. Kosonen 1989, 
14–15.) Tämän vuoksi heräämistarinoiden kertomusrakenne ei välttämättä ole kro-
nologinen, vaan se saattaa noudattaa hyvin erilaisia kerronnan muotoja. Kertomuk-
set alkavat tavallisesti vasta päähenkilön myöhemmästä kehitysvaiheesta ja kuvaa-
vat vain tämän fragmentin pyrkimättä täydellisyyteen. Heräämiskertomuksille on 
tyypillistä, että niissä havahdutaan huomaamaan omien toiveiden ja tavoitteiden 
ristiriita vallitsevan todellisuuden kanssa. (Ks. Johansson 1987, 112–113.) 

Heräämiskertomusten piirteitä sisältävät myös Rita Felskin itsensälöytämis
kertomuksiksi (the Novel of Self-Discovery) nimeämät tekstit. Itsensälöytämisker-
tomukset hän on jakanut kahteen ryhmään, joista toisessa naisen itseyden löytä-
minen ja emansipoituminen esitetään ulospäin suuntautuvana toimintana. Toinen 
kertomustyyppi (the Novel of Awakening) puolestaan kuvaa naisen itseyden löy-
tämistä sisäisenä henkisenä prosessina. Felski kuitenkin korostaa, että itsensälöy-
tämiskertomusten kahtiajaottelu ei välttämättä merkitse sitä, että kertomustyypit 
olisivat toistensa vastakohtia ja sulkisivat pois toisensa. Subjektiivisuuden ja myytin 
korostamisen ei tarvitse merkitä haluttomuutta omistautua yhteiskunnalliselle ja 
poliittiselle muutokselle. (Felski 1989, 126–128, 141–142.)
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1.3 keskeiset käsitteet

1.3.1 yksilöityminen

Käsite yksilöityminen tunnetaan yleisesti C. G. Jungin psykoanalyysin tuotteena.6 
Jungin mukaan yksilöityminen on irrationaalinen elämänprosessi, jossa minä (das 
Ich) pyrkii kohti itseä (das Selbst) ja joka ilmenee tiettyinä symboleina esimerkiksi 
unissa. Ihmisen elämän ensimmäisen puoliskon aikana tapahtuvassa individuaatio-
prosessissa ovat keskiössä älyllinen etsintä ja pyrkimys sosiaaliseen integraatioon, 
jolloin ihmisen psyykessä on tietoinen (das Bewusstsein) hallitsevana. Elinkaarensa 
puolivälissä ihminen saavuttaa kriittisen vaiheen tiedostaen vähitellen elämänsä 
rajallisuuden. Tällöin alkavassa henkisen etsinnän vaiheessa tietoinen ja tiedosta
maton (das Unbewusstes) pyrkivät yhteyteen muodostaakseen elävän, harmonisen 
synteesin. Yksilöitymisen tuloksena syntyy psyykkisesti ehjä ihminen.7 (Esim. Jung 
1967, 332–334; Jung 1976a, 293–307; Jacobi 1973, 107–109.)

Ich gebrauche den Ausdruck ”Individuation” im Sinne jenes Prozesses, welcher 
ein psychologisches ”Individuum”, das heisst eine gesonderte, unteilbare Einheit, 
ein Ganzes, erzeugt (Jung 1976a, 293).

Ihmisen tiedostamaton eli piilotajunta jakaantuu Jungin mukaan persoonalliseen 
ja kollektiiviseen osaan. Persoonallisen piilotajunnan ainekset ovat peräisin yksilön 
omista kokemuksista, kun taas kollektiivisen piilotajunnan ainekset ovat perimänä 
saatuja. Jung katsoo, että tietoinen ja tiedostamaton eivät voi muodostaa kokonai-
suutta, jos toinen niistä tukahduttaa tai vahingoittaa toista. Tietoisen ja tiedosta-
mattoman harmonian saavuttaminen on yksilöllinen prosessi, johon ei voida antaa 
yleispätevää ohjetta. (Jung 1967, 332–334; Jung 1976a, 13, 55, 306–307.)

6 Jolande Jacobin mukaan termi individuaatioprosessi esiintyy ensimmäisen kerran Jungin teok-
sessa Psychologische Typen, jonka alkuperäisteos julkaistiin vuonna 1921. Varhaisimpia aihioita 
mainitusta käsitteestä voidaan kuitenkin löytää jo hänen väitöskirjastaan Zur Psychologie und 
Pathologie sogenannter occulter Phänomene. Eine psychiatrische Studie vuodelta 1902. (Jacobi 
1983, 12.)

7 Jungin psykologia voidaan sijoittaa 1900-luvun alkupuolen holistiseen kauteen, jolloin positivis-
tisen ja materialistisen tieteen vastapainona korostettiin elämän ja ihmismielen tiedettä. Holistit 
halusivat enemmän Elämää, enemmän Sielua, enemmän Kokonaisuutta samaan aikaan, kun 
Saksa teknistyi ja militarisoitui. Korostaessaan mahdollisuutta saavuttaa ihmismielen perim-
mäinen ykseys, jossa tietoisuus ja piilotajunta eivät enää ole antagonistisia voimia vaan dynaa-
misessa tasapainon tilassa, Jung seuraa holismin perinnettä. (Pietikäinen 1999, 193–196.) 
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Jung tähdentää, että yksilöityminen ei tarkoita samaa kuin itsekkyys, egoismi 
tai individualismi. Yksilöityessään ihminen pääsee toteuttamaan oman luontonsa 
ominaisimpia puolia. Hän saa mahdollisuuden tulla siksi ainutkertaiseksi yksilöksi, 
joksi hänet on tarkoitettu. Jung näkee yksilöitymisen myös laajempana kuin pel-
kästään henkilökohtaisten mahdollisuuksien toteuttamisena. Kypsimmillään yksi-
löityminen on ihmisille yhteisten, kollektiivisten mahdollisuuksien toteuttamista. 
Mitä enemmän ihminen on vain pelkkä minä, sitä enemmän hän vieraantuu kol-
lektiivisesta ihmisyydestään. Jos ihmisen yksilöitymisprosessi etenee suotuisasti, 
minuus antaa sijaa vähemmän itsekeskeiselle itseydelle. (Jung 1966, 173–174; Jung 
1967, 333–334.)

Jung rinnastaa yksilöitymisen henkiseen uudestisyntymiseen. Kaikki uudesti-
syntymisen elementit sisältyvät yksilöitymisprosessiin. Molemmat ovat luonnollisia 
muutosprosesseja, joita ei voida tarkasti mitata tai havainnoida. Molemmat proses-
sit kehittävät myös yksilön henkisiä ominaisuuksia. Uudestisyntymisen käsitettä 
ei Jungin mielestä aina käytetä samassa merkityksessä. Hän erottelee viisi erilaista 
muotoa:

1. Metempsychosis eli sielunvaellus,
2. Reinkarnation eli jälleensyntyminen,
3. Auferstehung (resurrectio) eli henkiinherääminen,
4. Wiedergeburt (renovatio) eli uudestisyntyminen ja 
5. Teilnahme am Wandlungsvorgang eli osallistuminen muutosprosessiin. (Jung 

1976a, 128–129, 144–145.) 

Die Wiedergeburt eli uudestisyntyminen tapahtuu yksilön elämän aikana ja mer-
kitsee henkistä uudistumista. Uudestisyntyminen voi tapahtua ilman mitään ha-
vaittavaa muutosta yksilön olemuksessa tai persoonallisuudessa. Tällöin vain jotkut 
persoonallisuuden toiminnot tai osa-alueet vahvistuvat ja parantuvat. Uudestisyn-
tymisessä yksilössä voi myös tapahtua olennainen muodonmuutos, jolloin hänen 
koko toimintatapansa muuttuu. (Jung 1976a, 129.) Jolande Jacobin (1983, 23) mu-
kaan ihmisen henkisen etsinnän alkamisen taitekohta voi tuoda mukanaan mo-
nenlaisia konkreettisia muutoksia, kuten esimerkiksi avioeron, uuden ammatin tai 
asunnon vaihdon. 

Jungin luoma yksilöitymisen käsite ja prosessi ovat kiinnostaneet monia tutki-
joita eri tieteenaloilla. Tutkijat ovat pyrkineet selittämään ja määrittelemään yk-
silöitymistä omilla tulkinnoillaan. Määritelmissä tuodaan esiin yksilön henkisten 
voimavarojen tunnistuksen tärkeys sekä näiden voimavarojen sovittaminen omaan 
elämäntilanteeseen itseä tyydyttävällä tavalla. 
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Jungin oppilaan Marie-Louise von Franzin mielestä yksilöitymisprosessin tar-
koituksena on päästä sopusointuun oman sisäisen keskuksen eli itsen kanssa. Ihmi-
nen pystyy halutessaan selvittämään, mitä hän elämältään todella haluaa ja miten 
hän saavuttaa haluamansa. Yksilöitymisprosessi alkaa yleensä persoonallisuuden 
haavoittumisella ja sitä seuraavalla kärsimyksellä. Elämänsä alkukriisissä ihminen 
etsii jotakin, jota tuntuu olevan mahdotonta löytää. Löytääkseen ratkaisun ihmisen 
on käännyttävä lähestyvää pimeyttä kohti ilman ennakkoasenteita. Tuon lähesty-
vän pimeyden kätketty tarkoitus on usein niin ainutlaatuista, että sen voi selvit-
tää vain piilotajunnasta kumpuavien unien ja fantasioiden välityksellä. (Von Franz 
1997, 166–167.)

Pirkko Niemelä ja Lauri Rauhala korostavat yksilöitymisen määritelmissään 
syvällisen itsetuntemuksen ja elämäntilanteen välistä vuoropuhelua sekä muutos-
valmiutta. Pirkko Niemelän (1982, 66) mukaan naisen yksilöitymistä on se, että 
hyväksyy itseään yhä enemmän, pyrkii ymmärtämään omia kokemuksiaan sekä 
koettaa integroida ne oman itsensä kuvaan ja omaan elämäntilanteeseensa. Erilaiset 
elämäntilanteet ja käännekohdat antavat uusia mahdollisuuksia jatkuvaan yksilöi-
tymiseen. Lauri Rauhalan (1984, 3–4) mielestä aito itseys eli yksilöllisyys on oman 
elämän itseohjauksellisuuden saavuttamista. Siinä oivalletaan omat voimavarat ja 
puutteet. Siinä myös ideaalisessa tapauksessa pystytään ottamaan vastuu ratkaisuis-
ta ja teoista, jotka kohdistuvat joko omaan elämään tai ulkopuoliseen maailmaan. 

Kurt Almqvistin mukaan yksilöitymisprosessin tarkoituksena on ensiksi saada 
ihminen tietoiseksi omasta erikoislaatuisuudestaan ja sen jälkeen integroida hänet 
näine ominaisuuksineen ympäröivään maailmaan. Yksilöityminen on dialektinen, 
dynaaminen suhde minän ja itsen välillä, joka ilmenee välittävien symbolien kaut-
ta. Almqvistin mielestä itsen realisoituminen vaatii erityisiä kykyjä. Yksilöitymi-
nen ei ole itse valittava tapahtuma, vaan se toteutuu vain tietyillä ihmisillä tietyissä 
olosuhteissa. (Almqvist 1997, 45–46, 109.) Mielipiteellään Almqvist poikkeaa von 
Franzin, Niemelän ja Rauhalan käsityksistä, joissa painotetaan ihmisen omaa aktii-
visuutta toimia muutosprosessinsa ”herrana”. Myös Jungin tutkimusryhmän jäsen 
Jolande Jacobi (1983, 18) toteaa, että yksilöitymisprosessissa ihminen ei ole vain pas-
siivinen objekti vaan aktiivinen subjekti, joka tietoisesti ohjailee muutosta. 

Tutkijat pitävät yksilön individuaatioprosessia tärkeänä myös globaalin kehi-
tyksen kannalta. Steven F. Walker on huolestunut siitä, että Jungin tarkoittamaa 
yksilöitymistä ei tapahdukaan riittävässä määrin kollektiivisella tasolla. Tällöin 
harmonisoivan itsen puuttuminen aiheuttaa tyranniaa ja sekasortoa maailmanpo-
litiikassa. Oman ja yhteiskunnan hyvinvoinnin vuoksi ihmisten tulisi pyrkiä löytä-
mään itseytensä. (Walker 1995, 86–87.)
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Jungin jaottelu, jossa henkisen kehityksen huippua ilmentävä kokonaisuuden 
arkkityyppi itse ilmenee vasta ihmisen toisen elämänpuoliskon aikana, on Edward 
F. Edingerin mielestä yleisesti hyväksytty psykoanalyytikkojen keskuudessa. Hänen 
mukaansa tutkimuksissa on käsitelty itsen roolia myös elämän aiempien vuosien 
aikana. Johtopäätöksenä on ollut, että ihmisen ensimmäiselle elämänpuoliskolle on 
leimallista progressiivinen ero minän ja itsen välillä ja toiselle niiden yhdistyminen 
uudelleen. (Edinger 1992, 4–5.)

Ihmisen henkinen kehitys on alati muuttuva prosessi, ja yksilöitymisprosessissa 
kerran saavutettu itseys ei ole staattinen olotila. Yksilöityminen on oman kulloisen-
kin ja aina muutoksenalaisen kehitystason tuntemusta, kuten Lauri Rauhala (1984, 
3–4) toteaa. Teppo Kulmala luonnehtii Hermann Hessen tuotantoa käsittelevässä 
väitöskirjassaan yksilöitymistä sykliseksi kehitystieksi. Individuaatio on jatkuvaa 
matkalla oloa, polaarista kehityskulkua ja edistyvää paluuta alkuperäiseen. Indi-
viduaation eteneminen on Kulmalan mukaan kuvattavissa prosessina, jossa arkki-
tyyppi vapautuu autonomiseksi kuvakompleksiksi ja jossa tietoisuus omaksuu ark-
kityyppien eri vaiheiden kautta sen energian. (Kulmala 2001, 343–344.) 

Käsitellessään kirjallisuudessa ilmenevää naisten henkistä etsintää Carol P. Christ 
on kuvannut sen samantyyppisenä prosessina kuin individuaatio. Ensimmäinen 
vaihe sankarittaren henkisessä etsinnässä on mitättömyyden tunne (experience of 
nothingness), joka edeltää heräämistä (awakening) todellisuuteen. Tämän jälkeen 
sankaritar paikantaa itsensä uudelleen (new naming of self) ympäristössään, mis-
tä seuraa henkinen kokonaisuudentunne eli sielun ja ruumiin ykseys. Herääminen 
merkitsee kykyä tunnistaa itsessään ne asiat, jotka ovat jo olemassa mutta joita ei ole 
aikaisemmin tiedostettu. Herääminen voi johtaa paitsi henkiseen harmoniaan myös 
konkreettisiin muutoksiin sosiaalisessa ympäristössä. (Christ 1980, 13–14, 18.) 

Havaintoni mukaan Jungin määrittelemän yksilöitymisen perusajatusta ei ole 
kritisoitu yhtä paljon kuin hänen määrittelemiään arkkityyppejä. Ajatuksen tietoi-
sen ja tiedostamattoman synteesistä ovat monet tutkijat hyväksyneet. Esimerkiksi 
Phyllis Berdt Kenevan pitää Jungin yksilöitymisteoriaa hyvänä runkona ihmisen 
pyrkiessä tunnistamaan, kuka hän on. Yksilöitymisprosessin arkkityypit toimivat 
ikään kuin kielenä tai maamerkkeinä, joiden kautta ihminen voi pyrkiä kohti itseyt-
tään. Kenevan ei pidä oleellisen tärkeänä asiana arkkityyppien luokittelun ja sisäl-
lön täydellistä totuudellisuutta tai dogmaattisuutta. (Kenevan 1999, 4.) Myös Jung-
in feminiinisten ominaisuuksien määrittelyä ankarasti arvostellut Demaris Wehr 
(1988, 106, 124) toteaa arvostavansa Jungin henkisen etsinnän mallia sinänsä. 

Tutkimuksessani yhdyn yksilöitymisen käsitteen osalta pitkälti Jungin ajatuksiin. 
Pidän mahdollisena, että henkinen eheys saavutetaan tietoisen ja tiedostamattoman 
synteesillä. Saavuttaakseen itseyden ihmisen on käytävä läpi yksilöitymisprosessi, 
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jossa hän tunnistaa piilotajuiset voimavaransa. Yksilöitymisen rinnastus henkiseen 
uudestisyntymiseen Wiedergeburt-määritelmän mukaisesti on mielestäni kuvaava, 
ja käytän sitä tässä merkityksessä kirjallisuusanalyyseissäni. Yksilöitymisprosessis-
sa näen keskeisinä yksilön oman sisäisen vuoropuhelun ja vuoropuhelun ulkomaa-
ilman kanssa. Yksilöitymisprosessiin liittyy mielestäni myös dynaamisuus ja ak-
tiivisuus toimia etsijänä tällä Kulmalan (2001, 343–344) luonnehtimalla ”syklisellä 
kehitystiellä”. Tutkimuskohteiden analyyseissä katson naishahmoissa tapahtuneen 
yksilöitymistä, kun he tiedostavat omat tunteensa, tarpeensa, voimavaransa ja puut-
teensa sekä osaavat integroida ne oman elämäntilanteensa valinnanmahdollisuuk-
siin. Tällöin he ovat saavuttaneet oman elämänsä itseohjauksellisuutta.

1.3.2 arkkityyppi

Arkkityyppi (der Archetypus) tunnetaan jungilaisen psykoanalyysin käsitteenä, 
vaikka sitä on käytetty jo vuosisatoja merkityksessä perikuva tai alkumuoto (Ben-
net 1968, 52; Jung 1976a, 14). Jungin mukaan arkkityypit ovat kollektiivisen piilo-
tajunnan sisältämiä periytyviä muotoja, jotka ovat verrattavissa vaistoihin (Jung 
1976a, 55–56, 95).

Das kollektive Unbewusste entwickelt sich nicht individuell, sondern wird ererbt. 
Es besteht aus präexistenten Formen, Archetypen, die erst sekundär bewusstwer-
den können und den Inhalten des Bewusstseins festumrissene Form verleihen. 
(Jung 1976a, 56.)

Der Begriff des Archetypus, der ein unumgängliches Korrelat zur Idee des kollek-
tiven Unbewussten bildet, deutet das Vorhandensein bestimmter Formen in der 
Psyche an, die allgegenwärtig oder überall verbreitet sind (Jung 1976a, 55).

Jung pitää arkkityyppejä jäänteinä aikaisemmin koetuista elämyksistä mutta myös 
elämyksiä aiheuttavina tekijöinä. Arkkityyppi itsessään on tyhjä ja puhdas muoto, 
jota ei voida sellaisenaan esittää. Tämä alkukuva, josta Jung käyttää nimitystä Ur
bild, saa sisältönsä ja ilmiasunsa tullessaan tietoisuuteen ja täyttyessään tietoisen 
kokemuksen aineksella. Arkkityyppi on moraalisesti neutraali kuten antiikin ju-
malattaret. Se tulee hyväksi tai pahaksi tai niiden sekoitukseksi vain tietoisessa mie-
lessä. Tietoisuudessa arkkityyppi ilmenee symbolikuvina esimerkiksi fantasioissa, 
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unissa, saduissa ja myyteissä8 kulttuuristen koodien ehdoilla. Jokaiselle inhimilli-
selle tilanteelle on piilotajunnassa oma arkkityyppi, joka voi tuottaa lukuisia erilai-
sia arkkityyppisiä kuvia. Symbolikuvien moninaisuutta lisää myös se, että niiden 
ilmiasut ovat henkilökohtaisia. (Jung 1976a, 15, 95; Jung 1984, 104; Walker 1995, 
12–14; Jacobi 1973, 109.)

Tutkijat ovat moittineet Jungin arkkityyppiteoriaa epätieteelliseksi ja epätäsmäl-
liseksi, koska hän käyttää sekaisin arkkityypin ja arkkityyppisen kuvan käsittei-
tä (Rönnerstrand 1993, 26–30; Walker 1995, 12–14). Arkkityyppinen kuva, minkä 
myös Jung itse teki selväksi useissa yhteyksissä, ei ole identtinen arkkityypin kanssa 
(esim. Jung 1976a, 95; Walker 1995, 12–14). 

Arkkityyppiset kuvat voivat Jungin mukaan ilmaantua vaistonvaraisesti uniin 
tai taiteilijoiden visioihin, kun yksilön elämä on tullut liian yksipuoliseksi tai kun 
hän on omaksunut vääriä asenteita. Muokatessaan ja muotoillessaan piilotajunnas-
ta kumpuavan arkkityyppisen kuvan taideteokseensa taiteilija kääntää sen nykykie-
lelle. Samalla hän mahdollistaa väylän takaisin elämän syvimmille lähteille. Arkki-
tyyppiset kuvat voivat siten palauttaa joko yksilöllisen tai aikakauden psyykkisen 
tasapainon. Tällä tavalla esimerkiksi taiteilijan työllä on merkitystä paitsi yksilöl-
lisellä myös laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Jung katsoo, että taideteoksen 
symbolikielen tulkinta tarjoaa loputtomasti haasteita ajatuksillemme ja tunteil-
lemme. Kun tietoinen kehityksemme saavuttaa korkeamman tason, kykenemme 
löytämään taideteoksesta uusia merkityksiä, jotka taiteilija on kätkenyt symbolien 
taakse. (Jung 1984, 77, 82, 104.)

Symbolin (das Symbol) Jung määrittelee eläväksi ilmaukseksi jostakin, jota ei voi 
luonnehtia millään muulla paremmalla tavalla. Sen sisältöä ei voida koskaan täysin 
ilmaista rationaalisilla käsitteillä. Symbolit viittaavat johonkin aavistuksenomai-
seen, tuntemattomaan tai kätkettyyn.9 Monet symbolit ovat ”kollektiivisia repre-
sentaatioita”, joiden alkuperä on syvällä menneisyydessä. Sellaisina ne ovat luonnol-
lisia ja spontaaneja ilmauksia. Symboli ja merkki (das Zeichen) tarkoittavat Jungin 
mukaan eri asioita. Merkki on johdannainen ja tarkoittaa jotakin tuttua, kun taas 
symbolit edellyttävät tietoista ymmärrystä. (Jung 1937, 674–686; Jung 1997, 20–21, 
55; Robertson 1987, 142; Jacobi 1973, 96.) Symbolin ja arkkityyppisen kuvan voi-
daan tulkita merkitsevän Jungin käsitteistössä samaa asiaa. 

8 Myytti tulee kreikan kielen sanasta mythos, jonka merkitys vaihtelee eri kulttuureissa. Se voi 
tarkoittaa puhetta, kertomusta tai ajattelua. Arkisessa kielenkäytössämme myytti samastetaan 
taruun, uskomukseen tai tunteenomaiseen käsitykseen. (Esim. Koivunen, Hannele 1995, 13; 
Niemi-Mattila 1998, 17.) 

9 Esimerkkinä symbolisesta ilmauksesta, jolle ei ole olemassa täsmällistä määritettä, Jung mainit-
see Kristuksen kuvaaman taivaan valtakunnan (Jung 1984, 70; ks. myös Jacobi 1973, 96).
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Tärkeimmät yksilöitymisprosessissa ilmenevät arkkityypit ovat varjo (der Schat-
ten), anima (die Anima) tai animus (der Animus), vanha viisas (der alte Weise) tai 
suuri äiti (die Grosse Mutter) sekä itse (das Selbst), jotka määrittelen tarkemmin 
luvussa 4. Näiden lisäksi yksilöitymisprosessi tuottaa myös muuntyyppisiä sekun-
däärisiä arkkityyppejä, variantteja pääarkkityypeistä, jotka symboloivat tietynlais-
ta muutosta. Ne eivät ilmene henkilöhahmoina, kuten esimerkiksi varjo ja animus, 
vaan tilanteina, paikkoina, tapoina ja merkityksinä. Jungin mukaan mainitun-
laiset yksilöitymisprosessin tuottamat arkkityyppiset kuvat ovat yhtä aitoja kuin 
henkilöhahmoina ilmenevät arkkityyppiset kuvat, sillä ne ovat monitulkintaisia ja 
täynnä välähdyksenomaista merkitystä. (Esim. Jung 1976a, 47–48, 91; Jacobi 1973, 
109–140.) 

Arkkityyppien tärkeinä ilmenemismuotoina Jung pitää myyttejä. Ne ovat kult-
tuurisesti muokattuja ihmismielen syvimpiä ilmauksia, jotka edustavat tiedosta-
mattoman arkkityyppisiä, vaistonvaraisia rakenteita. Jungin mielestä alkukokemus 
on luovuuden lähde mutta samalla niin pimeä ja epämääräinen, että se vaatii my-
tologista kuvastoa antamaan muodon. Mytologiaa voidaan luonnehtia arkkityyp-
pien kuvakirjaksi, jossa tiedostamatonta mieltä ei rationaalisesti valaista ja selitetä. 
Kertomuksena myytti on jopa parempi kuin käsitteellinen ajatuksen muoto, kos-
ka myytti edustaa mielen elävää arkkityyppistä puolta. (Jung 1984, 96–97; Walker 
1995, 4–5, 17–19.) 

Jungin arkkityyppiteoria on nähty hyödylliseksi myös kirjallisuustieteessä sa-
nataiteen symbolikielen tulkinnassa. Torsten Rönnerstrandin (1993, 11–12; 1983, 
294) mielestä Jungin arkkityyppiteorian avulla voidaan selittää eri aikakausina eri 
kulttuureissa esiintyneiden satujen ja myyttien yhtäläisyyksiä. Myytti ja satu ovat 
käytetyimmät apuvälineet, joilla kirjailija voi aktivoida arkkityyppisiä esityksiä ja 
siten rakentaa siltaa suurempaan yhteyteen, missä menneisyys ja nykyaika ovat rin-
nakkain. Steven F. Walker (1995, 18, 144–145) pitää Jungin luomaa sisäpsyykkis-
ten kuvien symbolista tulkintakieltä lahjana kirjallisuustieteelle. Psykoanalyysin 
unisymbolien tulkintastrategiasta on hänen mielestään helppo rakentaa silta kirjal-
lisuustieteen kirjallisten kuvien tulkintaan. Jungin käsitystä myyteistä arkkityyp-
pisten kuvien kertomuksena voidaan pitää järkevänä, mikäli hyväksytään oletus, 
että arkkityypit ovat ihmiskunnan kehityksen aikaansaamia käyttäytymismalle-
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ja. Walkerin mielestä muutosta arkkityyppisestä kuvasta myytiksi10, spontaanista 
vaiston esityksestä kulttuurisesti sävyttyneeksi verbaaliseksi kertomukseksi, ei ole 
Jungin kirjoituksissa selvästi linjattu. 

Northrop Fryen arkkityyppikäsityksessä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja Jungin 
teoriaan verrattuna. Fryen mukaan kirjallisuudessa esiintyvänä käsitteenä arkki-
tyyppi merkitsee usein toistuvaa symbolia, tavallisesti kuvaa, joka auttaa yhdistä-
mään kirjallista kokemusta (Frye 1973, 99, 365). Fryelle ja Jungille on yhteistä se, 
että he molemmat käyttävät arkkityyppi-käsitettä myyttisistä perusmalleista, jotka 
usein palaavat takaisin. Molemmat myös tarkoittavat, että arkkityypit edustavat jo-
tain ylipersoonallista, ajatonta ja unenomaista. Oleellisin ero Fryen ja Jungin välillä 
on, että Frye on sanoutunut irti kollektiivisen piilotajunnan teoriasta. Hän pitää 
tätä tarpeettomana hypoteesina kirjallisuustieteessä. Frye halusi muuttaa huma-
nististen tieteiden tutkimusta luonnontieteiden suuntaan – kohti objektiivisuutta 
ja systemaattisuutta. Tämä pyrkimys ilmenee keskeisenä myös hänen arkkityyppi-
käsitteessään. (Rönnerstrand 1993, 164–166.)

Annis Prattin (1994, xii; 1981, viii, 3–5) mielestä maskuliinisen paradigman mu-
kaan rakentuneet arkkityypit eivät tarkalleen sovellu naisten kirjoittamaan kirjalli-
suuteen. Esimerkiksi Jungin ja Fryen arkkityyppimallit eivät hänen mielestään ole 
ainoita yleispäteviä malleja, joita voi käyttää. Tutkiessaan arkkityyppisiä rakenteita 
328 naiskirjailijan kirjoituksissa Pratt antoi tästä syystä naisten fiktion ehdottaa 
omat mallinsa. Aiempia arkkityyppiteorioita hän käytti hypoteeseina, joita hän 
muotoili uudelleen, kun naisten kirjoittamat teokset antoivat siihen aihetta. Jungin 
mallista hän sovelsi arkkityyppisen kuvan käsitteen. Prattin tutkimuksen tulokset 
on julkaistu vuonna 1981 ilmestyneessä teoksessa Archetypal Patterns in Womeń s 

10 Myytin käsitteestä ei olla yksimielisiä kirjallisuudessa. Esimerkiksi Joseph P. Strelkan mielestä 
myyttiä käytetään kirjallisuudessa ainakin kolmella tavalla. Ensiksikin myytti voi tarkoittaa 
muinaisessa käsitemerkityksessä esimerkiksi luonnonilmiöitä ja riittejä, joissa jumalat ja sanka-
rit ovat useimmiten osallisina. Toiseksi myytti voi merkitä kirjallisen teoksen alkuperäistä aris-
totelista juonta tai kertomuksen kaavaa. Kolmanneksi myyttiä voidaan käyttää käsitteenä, jonka 
monet ihmiset hyväksyvät, vaikkakaan he eivät pidä sitä totena. Strelka toteaa itse käyttävänsä 
myytti-käsitettä pääasiassa ensimmäiseksi mainitussa merkityksessä. (Strelka 1980, vii–viii.)

Myös kanadalainen kirjallisuudentutkija Northrop Frye toteaa, että kirjallisuudessa esiintyy 
kolme myyttien käyttötapaa. Ensiksi on olemassa syrjäyttämätön myytti, joka kertoo jumalista 
ja demoneista. Toiseksi kirjallisuudessa pyritään assosioimaan myyttisiä malleja ihmiskokemuk-
seen. Kolmanneksi kirjallisuudessa on pyrkimys korostaa kertomuksen sisältöä mieluummin 
kuin muotoa. Fryen itsensä käyttämässä myytin määritelmässä on havaittavissa yhtäläisyyttä 
Strelkan tekstin kahden ensimmäisen kohdan kanssa: ”A narrative in which some characters 
are superhuman beings who do things that ’happen only in stories’; hence, a conventionalized or 
stylized narrative not fully adapted to plausibility or ’realism’.” ((Frye 1973, 139–140, 366.)

Ranskalainen kirjallisuustieteilijä Roland Barthes (1994, 173) luonnehtii myyttiä historian 
valitsemaksi puheeksi. Barthes toteaa, että ”vaikka mytologia olisi kuinka muinainen tahansa, 
sillä on oltava historiallinen perusta”.
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Fiction. Tutkimuksensa perusteella Pratt pyrki luomaan yleispätevän mallin nais-
kirjailijoiden teoksissa ilmenneistä arkkityyppisistä rakenteista. Luomansa arkki-
tyyppimallit hän määrittelee seuraavasti:

Archetypal patterns, as I understand them, represent categories of particulars, 
which can be described in their interrelationships within a given text or within a 
larger body of literature (Pratt 1981, 5).

Arkkityypit muodostavat Prattin mukaan kuvia, symboleja ja kertomusmalleja. Nii-
den muodot saattavat vaihdella riippuen kertojasta ja hänen kulttuuritaustastaan. 
Pratt korostaa Jungin tekemää eroa arkkityyppien tiedostamattomien alkumuoto-
jen ja arkkityyppisten kuvien välillä. Arkkityypit voivat olla universaaleja ja sisältää 
piirteitä, jotka eivät välttämättä liity kirjailijan omaan aikakauteen vaan aiempiin 
kulttuureihin. Arkkityyppiset kuvat sen sijaan ovat arkkityyppien manifestaatioita 
ja voivat saada erilaisia variaatioita eri kulttuureissa ja eri yksilöillä. (Pratt 1981, 
3–12, 135; Pratt 1994, xi.)

Pratt toteaa, että hänen tutkimusaineistossaan ilmenee selvästi naisten alistettu 
asema. Naisten itsenäisyyttä ilmentävät arkkityypit ovat olleet kadoksissa kulttuu-
rista ja jopa tietoisuudesta satoja vuosia. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että ku-
vat ja symbolit ilmenevät vain fragmentteina naisten fiktiossa, koodeina menneestä 
kielestä. Naisten on vaikea tunnistaa omaa kokemustaan ja omaa kuvaansa vallit-
sevista tutuista myyteistä, koska ne on rakennettu miehisten mielikuvien mukaan. 
(Pratt 1981, 5–12, 138.) Feministisessä tutkimuksessa myyttien välittämä patriar-
kaalinen ja stereotyyppinen naiskuva on yleisemminkin todettu ongelmalliseksi 
(esim. Leppihalme 1995, 21; Korte 1988, 106).11 

Torsten Rönnerstrand pitää kiinnostavana Prattin vuonna 1981 ilmestyneessä 
teoksessa esittämää tapaa kritisoida ja muokata jungilaista arkkityyppiteoriaa. Toi-
sin kuin jotkut muut saman ajankohdan feministit Pratt ei kuitenkaan vedä sitä 
johtopäätöstä, että arkkityyppiteoriasta pitäisi kokonaan luopua. Sen sijaan hän 
tähdentää, että kirjallisuudessa tulisi nostaa esiin naisen kokemukseen pohjaavia 
arkkityyppejä. Prattin kanssa samoilla linjoilla on esimerkiksi Maria Schottenius, 
joka on väitöskirjassaan Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans be

11 Ilmari Leppihalme (1995, 21) katsoo, että myyttien käyttö feminiinisen kokemuksen hahmotta-
jana on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä kulttuurissamme tutut myytit yleensä määrittelevät 
naisen miehen kautta syyllistäen ja syrjäyttäen häntä.

Irma Korten (1988, 106) mukaan patriarkaalisessa yhteiskunnassa myyttinen nainen ja reaa-
linen naiskuva ovat assosioituneet. Koska piilotajunta ja intuitio ovat vuosisatojen ajan personi-
fioituneet myyttisessä naishahmossa, nämä samat piirteet ovat ominaisia myös kulttuurimme 
stereotyyppiselle naiskuvalle. Stereotyyppisessä naiskuvassa painottuvat negatiiviset piirteet, 
samoin kuin myyttienkin naisissa. 
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rättarkonst (1992) käyttänyt Jungin arkkityyppiteoriaa yhtenä tärkeimpänä teoreet-
tisena lähtökohtanaan. Käsite on esitetty feministisessä teoriakehyksessä. (Rönner-
strand 1993, 174, 183–184.)

Tutkimukseni arkkityypin käsitteen osalta lähden olettamuksesta, että arkkityy-
pit voivat olla universaaleja ja sisältää piirteitä, jotka eivät välttämättä liity kirjailijan 
omaan aikakauteen vaan aiempiin kulttuureihin. Arkkityyppien ilmenemismuodot 
– symbolit eli arkkityyppiset kuvat – sen sijaan ovat oman aikakautensa tuotteita ja 
voivat saada erilaisia ilmiasuja eri kulttuureissa. Arkkityypin käsitteeseen liittyy lä-
heisesti myytti, yksi arkkityypin ilmenemismuodoista. Myyttinä pidän tutkimuk-
sessani tarua, joka kertoo yli-inhimillisistä olennoista tai sadunomaisista asioista. 
Myytiksi luokittelen myös usein stereotyyppisesti sävyttyvän uskomuksen tai tun-
teenomaisen käsityksen jostakin asiasta, joka on vallalla asianomaisessa kulttuuri-
ympäristössä (ks. Koivunen, Hannele 1995, 13). Tutkimuskohteiden analyyseissäni 
ilmennän, millaisia arkkityyppisiä kuvia tai myyttejä kirjailijat ovat käyttäneet nai-
sen yksilöitymistä kuvatessaan. Pyrin myös tunnistamaan naiskirjailijoiden mah-
dollisen kritiikin aikalaisyhteiskunnan myyttisiä käsityksiä kohtaan. Katson samoin 
kuin Päivi Karttunen ja Päivi Molarius (1996, 132), että naisidentiteetin etsinnässä 
myyttiset hahmotustavat toimivat peilauspintoina ja kapinoinnin paikkoina. 

1.3.3 naiskuva

Naiskuvatutkimus (images of women criticism) oli tyypillistä feministisen kirjal-
lisuudentutkimuksen alkuvaiheessa 1970-luvun alkupuolella. Naistutkijat alkoi-
vat lukea miesten tekstejä uudelleen paljastaakseen naiskuvien virheellisyyden ja 
osoittaakseen niiden yhteyden naisen alistettuun asemaan.12 Virinnyt innostus 
naiskuvatutkimukseen liittyi naisliikkeen toisen aallon vaiheeseen, jonka keskei-
senä teoreettisena tehtävänä oli kritisoida tieteeksi kanonisoitua tietoa sekä tiedon 

12 Feministisen kirjallisuudentutkimuksen alkamisen merkkipaaluna pidetään yleisesti 1960-lu-
vun loppua, jolloin ilmestyi kaksi alan kehitykselle tärkeää teosta: Mary Ellmannin Thinking 
about Women (1968) ja Kate Millettin Sexual Politics (1969). Ellmann käsittelee kirjassaan mies-
puolisten kirjailijoiden ja tutkijoiden stereotyyppistä ajattelua naisista. Millettin kirjan sävy on 
sanomaltaan vielä jyrkempi. Siinä väitetään, että miesten seksuaalisen valta-aseman säilyttämi-
sen tarve selittää kirjallisuudessa toistuvasti ilmenevät vihamieliset kuvat naisista esimerkiksi 
paheellisina huorina tai hyveellisinä neitsyinä. (Morris 1997, 25–26; Todd 1988, 21.)

Naisen alistetun aseman tiedostamista, joka Ellmannin ja Millettinkin kirjoista nousee 
esiin, pidetään yleisesti feministisen kirjallisuuden yhtenä kriteerinä. Se perustuu naisliikkeen 
toisen aallon näkemyksiin, joiden lähtökohtana oli naisten erilaisten kokemusten jakaminen. 
Tämä sai naiset tiedostamaan, ettei naisena oleminen ole vain yksityinen ja henkilökohtainen 
asia vaan myös vahvasti poliittinen ja yhteiskunnallinen konstruktio. Naisliikkeen toisen aallon 
iskulauseeksi muodostuikin: ”Henkilökohtainen on poliittista.” (Esim. Felski 1989, 71–73.) 
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tuottamistapojen mieskeskeisyyttä. Sinänsä naiskuvien kritiikki ei ollut uutta, sillä 
yksittäiset naiskirjailijat Charlotte Brontësta lähtien ovat tiedostaneet naiskuvien 
olevan patriarkaalisväritteisiä miesten luomuksia. Uutta oli systemaattisuus ja laa-
juus, jolla tämä feministisen kirjallisuudentutkimuksen ensimmäinen vaihe tuotti 
mieskirjailijoiden uudelleentulkintoja. (Morris 1997, 23–26; Koivunen & Liljeström 
1996, 14–15; Koivunen, Anu 1995, 25–26.) 

Alkuvaiheessa naiskuvatutkimuksessa lähdettiin siitä, että naiskuvan tulee hei-
jastaa tarkasti todellista naista. Kuviteltiin, että jossain oli olemassa ”oikea nainen”, 
jota kirjallisuus kuvasi joko oikein tai väärin. Kirjailijoita kritisoitiin ”väärien” nais-
henkilöhahmojen luomisesta. (Esim. Launis 2005, 29–31.) Varhaisvaiheen naisku-
vatutkimus sai pian osakseen kovaa kritiikkiä, ja sitä syytettiin pelkistäväksi ja epä-
analyyttiseksi. Esimerkiksi Toril Moi kritisoi kärkevästi sitä, että fiktiivisiä teoksia 
pidetään autenttisina ilmauksina todellisuuden kokemuksista. Moin mukaan tämä 
lähestymistapa menettikin asemansa jo 1970-luvun puolivälissä. (Moi 1985, 42–
49.) 

Moin tavoin Pam Morris katsoo, etteivät kirjalliset teokset voi yksiselitteises-
ti heijastaa todellisuutta. Mikään representaatio ei kuvaa asioita sellaisena kuin ne 
ovat. Kirjoittajan subjektiivisista arvoista ja näkemyksistä riippuu, mitä ja miten 
hän aiheensa ilmaisee. Representaatioita tulkittaessa on myös muistettava, että 
monina aikoina ja monin paikoin naisten ei ole annettu vapaasti kertoa asioistaan. 
(Morris 1997, 83.) 

Anu Koivusen mukaan naiskuva on diskursiivinen konstruktio, naiseuden 
diskurssien artikuloija. Olennaista on ottaa huomioon, miten kuvat on tuotettu. 
Representaatiot jäsentyvät aina kulttuuristen koodien ja konventioiden ehdoilla. 
Feministisen naiskuva-analyysin lähtökohtana on tietoisuus representaatioiden po-
liittisuudesta. (Koivunen, Anu 1995, 25–31.) Tällöin esimerkiksi naiskirjailijoiden 
representoimia naishahmoja analysoitaessa on tiedostettava teoksen yhteiskunnal-
liset kausaalisuhteet. 

Kati Launiksen mielestä varhaisella naiskuvatutkimuksella on oma arvonsa. 
Naiskuvan käsite uudelleen muotoiltuna on yhä käyttökelpoinen sukupuolen repre-
sentaatioiden analyysiväline. Naiskuvat sekä heijastavat että tuottavat diskursiivis-
ta todellisuutta. Kuva on tuotettu kuva, joka neuvottelee oman aikansa naiseuden 
diskurssien kanssa. Historiallisesti ja sosiaalisesti muotoutunut kokemus voi olla 
yksi kuvan tuottamisen ehdoista. Kysymys naiskuvien poliittisuudesta on Launik-
sen mukaan edelleen keskeinen. (Launis 2005, 32–34, 38.) Ruth Robbins (2000, 51) 
toteaa, että kirjallisuudessa esitetty representaatio ei ole sama asia kuin todellisuus, 
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mutta se on osa todellisuutta. Tästä syystä naiskuvat ovat yksi huomionarvoinen 
väline ryhdyttäessä analysoimaan naisen yhteiskunnallista asemaa. 

Tutkimukseni naiskuvan käsitteen muotoilen Launiksen ja Robbinsin ajatuksiin 
nojautuen. Katson, että kirjailijat voivat tutkimuskohteissa sekä heijastaa aikansa 
naiseuden kuvaa ja sen ehtoja että muotoilla kuvaa uudelleen. Esimerkiksi myyttire-
visio13 on yksi tapa muotoilla ja tuottaa uutta naiskuvaa. Naiskuvien poliittisuuden 
pyrin tuomaan esiin tutkimukseni yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Kirjalli-
suuden naiskuva ei mielestäni heijasta todellisuutta ”yksi yhteen”, mutta väistämättä 
se silti kuvastaa jotakin aikansa naisen ympäristöstä, sekä kirjailijan että kirjallisen 
hahmon. Naiskirjailija voi tuotannossaan heijastaa todellisuutta monella tavalla. 
Yhteiskunnalliseksi luokitellut kirjailijat tekevät sen suorasanaisesti, jolloin mah-
dollinen protesti on usein satiirin tai ironian sävyttämä. Muut naiskirjailijat heijas-
tavat todellisuutta hienovaraisemmin, jolloin lukija tulkitsee asian symboleista tai 
”rivien välistä”. Kirjallisuuden naiskuvat ovat yksi tärkeä kanava vaikuttaa yleiseen 
mielipiteeseen naiseudesta ja naisen rooleista sekä ohjailla naisen aseman kehitystä 
tiettyyn suuntaan. Kirjailijalla on, hänen niin halutessaan, keskeinen rooli yhteis-
kunnan aktiivisena vaikuttajana ja keskustelun avaajana. 

13 Leppihalmeen (1995, 22) mukaan sanalla revision kuvataan tiedostavan naiskirjallisuuden ke-
hittämiä strategioita suhteessa ongelmalliseksi koettuun länsimaiseen mytologiaan. Myyttire-
visioilla naiskirjailijat tuovat esiin, ironisoivat ja kyseenalaistavat myyttisen statuksen saaneita 
sukupuolistereotypioita.
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2 kirjailijat ja tutkimuskohteet

2.1 tutkimuskohteiden valinnasta

Väitöskirjani tutkimuskohteina ovat seuraavat romaanit ja novellit:

• Marja-Liisa Vartion romaani Se on sitten kevät (1957)* ja Valittuihin teoksiin si-
sältyvä novelli ”Emäntä ja vanhaemäntä” (1970)1

• Eila Pennasen novellikokoelmaan Pasianssi sisältyvä novelli ”Hänen viimeinen 
rakkautensa” (1957)* 

• Eeva Kilven romaani Nainen kuvastimessa (1962)
• Eila Pennasen romaanit Mutta (1963) ja Mongolit (1966)* 
• Anu Kaipaisen romaani Magdaleena ja maailman lapset (1969)*
• Märta Tikkasen romaanit Nu imorron (1970)* ja Ingenmansland (1972)* 
• Eeva Kilven romaani Häätanhu (1973)
• Kerttu-Kaarina Suosalmen romaani Jeesuksen pieni soturi (1976)
• Annika Idströmin romaani Sinitaivas (1980) 
• Anna-Maija Ylimaulan romaani Idylli (1984)
• Orvokki Aution romaanitrilogia Pesärikko (1986), joka sisältää romaanit Viisto

taival (1980), Kotipesä (1982) ja Merkki päällä (1985)
• Raija Siekkisen romaani Saari (1988)*
• Märta Tikkasen romaani Personliga angelägenheter (1996)*
• Sari Malkamäen romaani Marraskuun tyttäret (1998)
• Anna-Leena Härkösen romaani Avoimien ovien päivä (1998)
• Anja Snellmanin romaani Safari Club (2001)* 
• Anna-Leena Härkösen romaani Juhannusvieras (2006) 
• Eeva Kilven romaani Unta vain (2007)

*) käytetty tutkimuskohteina myös lisensiaatintutkimuksessani ”Oman elämän sankarittareksi. 
Naisen yksilöityminen arkkityyppisenä uudestisyntymismatkana 1900-luvun loppupuolen suo-
malaisessa  kirjallisuudessa” (Kuusinen 2003)

Keskeisimpänä tutkimuskohteiden yleisenä valintaperusteena on ollut, että niissä on 
kuvattu noin kolmekymmentävuotiaan tai sitä vanhemman naishahmon syvällistä 

1 Novelli on ollut alun pitäen katkelma Se on sitten kevät -romaania.
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henkistä etsintää ja mahdollista sisäistä muutosta, jolloin kertomukset soveltuvat 
Jungin ja Prattin määritelmiin uudestisyntymisestä. Molemmat tähdentävät, että 
henkiseen transformaatioon johtava uudestisyntymismatka on mahdollinen vasta, 
kun sosiaalinen matka on ensin toteutunut.2 Ennen syvällisemmän henkisen et-
sinnän realisoitumista ihminen on jo etsinyt paikkansa sosiaalisessa ympäristössä: 
hankkinut ammatin, puolison ja lapsia sekä löytänyt seksualiteettinsa.3 Tutkimus-
kohteiden joukosta on siten rajautunut pois kertomuksia, jotka kuvaavat lähinnä 
päähenkilön aikuisuuteen tuloa, seksuaalisuuden etsintää tai astumista avioliittoon. 
Tällaisia Prattin jaottelun mukaisia kehitys-, aitaus- ja Eros-romaaneja suomalaises-
sa fiktiossa on paljon, mutta sen sijaan naisen henkiseen etsintään painottuvia ker-
tomuksia on vaikeampi löytää. Prattin luokittelemissa uudestisyntymisromaaneis-
sa sankaritar on elänyt erilaisia sosiaalisia rooleja ja vähitellen vieraantunut niistä. 
Vanhemman sankarittaren tarkoituksena ei ole integroitua yhteisöönsä, jonka hän 
on huomannut vihamieliseksi pyrkimyksilleen, vaan itseensä seuraamalla syvältä 
tiedostamattomasta kumpuavia viestejä. (Pratt 1981, 135–136, 168; Jacobi 1973, 149; 
Jung 1967, 333.) 

Jungin ja Prattin ikäkriteeriä olen joissakin tutkimuskohteissani tulkinnut vähän 
väljemmin, koska mielestäni muutama sankaritar on kypsynyt yksilöitymisproses-
sin toisen päävaiheen alkamiseen ja henkiseen etsintään jo alle kolmekymmentä-
vuotiaana. Myös Jolande Jacobi (1983, 42) on todennut, että yksilöitymisprosessin 
ensimmäisen ja toisen vaiheen välistä siirtymäikää ei voida täysin tarkasti määri-
tellä. Keskeistä Jungin ja Prattin uudestisyntymisen määritelmissä on mielestäni 
se, että yksilöitymisprosessin toisen päävaiheen alkaessa ihminen on jo toteuttanut 
sosiaalista integraatiotaan ja siirtynyt syvällisen henkisen etsinnän vaiheeseen. 

Toisena tutkimuskohteiden yleisenä valintaperusteena olen pitänyt, että kerto-
mukset kuvaavat tutkimuksen kontekstina olevaa aikaa eli 1950–2000-lukuja. Tämä 
kriteeri on rajannut pois monia kiinnostavia teoksia, jotka naisen yksilöitymisen 
kuvauksen kannalta olisivat olleet relevantteja, mutta joiden tapahtumat sijoittuvat 
vanhempaan aikaan. Tällaisia teoksia löytyy esimerkiksi Eeva Joenpellon ja Kaari 
Utrion tuotannosta. Olen pyrkinyt valitsemaan tutkimusaikajakson kultakin vuo-
sikymmeneltä ajan henkeä joko näkyvästi tai hienovaraisemmin keinoin ilmentä-
viä kertomuksia. Tutkimuskohteiden ilmestymisaika ja niiden kuvaama aika eivät 

2 Pratt tukeutuu tässä myös Carol P. Christin tekemään erotteluun sosiaalisesta ja henkisestä et-
sinnästä (ks. Christ 1980, 7–9).

3 Jung katsoo, että ihmisen elämässä on kaksi pyrkimystä: luonnollinen ja kulttuurinen. Ihmi-
sen ensimmäisenä pyrkimyksenä on lisääntyä ja suojella jälkikasvuaan, jolloin rahan hankin-
ta ja sosiaalisen aseman tavoittelu ovat keskiössä. Kun tämä vaihe on toteutunut, ihminen voi 
suunnata voimavarojaan henkiseen hyvinvointiinsa ja sisäisen maailmansa tutkisteluun. (Jacobi 
1973, 149.)
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kuitenkaan kaikissa tutkimuskohteissa osu samalle vuosikymmenelle, esimerkiksi 
1980-luvulla ilmestynyt Pesärikko-trilogia kuvaa 1950–1970-lukuja. 

Tutkimuskohteiden valintaa ovat puoltaneet lisäksi arkkityyppisten elementtien 
eli unien ja myyttien käyttö. Tämä tarjoaa Jungin ja Prattin metodologian käytölle 
hedelmällisen lähtökohdan. Kaikkia valittuja kirjailijoita yhdistää halu kuvata nai-
sen identiteetin monimuotoisuutta. 

Valittujen naiskirjailijoiden enemmistö voidaan luokitella yhteiskunnallisiksi 
kirjailijoiksi. He ovat tulleet tunnetuiksi aktiivisina naisen aseman parantamisen 
puolestapuhujina. Teoksissaan he ovat ottaneet näkyvästi kantaa ajankohtaisiin on-
gelmiin ja käsitelleet rohkeasti arkojakin aiheita. Syntistä naista, lapsenmurhaa ja 
raiskausta koskevilla teemoillaan esimerkiksi Anu Kaipainen ja Märta Tikkanen 
ovat olleet aikaansa edellä. Tietoisesti olen valinnut tutkimuskohteita myös sellai-
silta kirjailijoilta, joiden tuotannossa yhteiskunnallisuus ei ole näkyvää, esimerkiksi 
Raija Siekkiseltä ja Marja-Liisa Vartiolta. Kuten edellä olen todennut, kirjailija voi 
heijastaa todellisuutta myös hienovaraisesti, symboleihin verhottuna. Työssäni ha-
luan nostaa esiin myös vähemmän tutkittuja ja tunnettuja naiskirjailijoita.4 Tällä 
perusteella tutkimuksessani ovat mukana Sari Malkamäen ja Anna-Maija Ylimau-
lan romaanit. Eila Pennaselta, Märta Tikkaselta, Eeva Kilveltä ja Anna-Leena Här-
köseltä olen valinnut tutkimuskohteiksi romaaneja tai novelleja eri vuosikymmenil-
tä. Kertomusten vertaaminen antaa kiintoisan näkökohdan, miten sama kirjailija 
kuvaa naisen yksilöitymistä eri aikoina. 

Luvuissa 2.2–2.7 esittelen tutkimuskohteiksi valitsemani romaanit ja novellit, 
jotka olen ryhmitellyt vuosikymmenittäin niiden julkaisuajankohdan perusteella. 
Tutkimuskohteiden esittelyjen yhteydessä sivuan esimerkinomaisesti myös kirjaili-
joiden muuta tuotantoa. 

2.2 viisikymmentäluvun kertomukset

Viisikymmentäluvulta olen valinnut tutkimuskohteikseni Marja-Liisa Vartion 
vuonna 1957 ilmestyneen esikoisromaanin Se on sitten kevät ja sitä täydentävän 
novellin ”Emäntä ja vanhaemäntä” sekä Eila Pennasen novellin ”Hänen viimeinen 
rakkautensa”, joka sisältyy vuonna 1957 ilmestyneeseen novellikokoelmaan Pasians
si. Vartion esikoisromaani on viisikymmentäluvun modernismin tyylinäyte. Pen-
nasen novelli puolestaan edustaa vuosikymmenen perinteisempää suuntaa. 

4 Tämä oli tyypillistä erityisesti feministisen kirjallisuudentutkimuksen alkuvaiheessa 1970-lu-
vulla, jolloin naistutkijat halusivat nostaa kirjallisuuden kaanoniin poisjätettyjä naiskirjailijoita 
(ks. esim. Showalter 1984).
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Marja-Liisa Vartio (1924–1966) tunnetaan kirjallisuudessamme erityisesti nai-
sen arkielämän kuvaajana. Vartiota ei voida pitää feministinä, joka teostensa kautta 
näkyvästi edistää naisen aseman parantamista. Silti tietty yhteiskunnallisuus välit-
tyy hänen proosatuotannostaan teosten naishahmojen roolien, tapojen ja unelmien 
toteavana kuvauksena. Vartio ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi valmistuttuaan filosofian 
kandidaatiksi vuonna 1950 (Vartio 1996, 216–217).5 Hän debytoi lyyrikkona vuonna 
1952 mutta siirtyi pian proosatuotantoon. Varhaisen poismenon vuoksi Marja-Liisa 
Vartion kirjailijaura jäi lyhyeksi; esikoisromaanin jälkeen ilmestyi neljä romaania, 
viimeisimpänä postuumina julkaistu Hänen olivat linnut (1967). 

Se on sitten kevät -romaanissa on keskiössä karjakko Anni Martikaisen ja raken-
nusmies Nils Flinkmanin eli Napoleonin välinen suhde. Romaanin aihe perustuu to-
sitapahtumiin, sillä Marja-Liisa Vartio (1996, 91) kuuli karjakon tarinan käydessään 
eräässä maalaistalossa. Romaanissa käytetty Jungin teoriasta vaikutteita saanut psy-
koanalyyttinen kuvasto (ks. Vartio 1996, 71, 139) sekä 1950-luvun sukupuolirooleja 
ja miljöötä ilmentävä tarina tarjoavat kiintoisan lähtökohdan tutkimukselleni. Se 
on sitten kevät jakaantuu rakenteellisesti kahteen osaan, joista ensimmäistä voidaan 
tarkastella keski-ikäisen Anni Martikaisen kehityskertomuksena. Romaani jatkuu 
Annin kuoleman jälkeen hänen mieskumppaninsa Napoleonin kehityksen kuvauk-
sena. Annin ja etenkin Napoleonin kasvu jäsentyy romaanissa dramaattisten kään-
nekohtien kautta, minkä Auli Viikari (1992, 58) toteaa olevan Vartion romaaneille 
yleisestikin tyypillistä. Analyysissäni keskityn romaanin alkuosaan ja tarkastelen 
Annin kehitystä Annis Prattin mallintamana uudestisyntymismatkana. 

Novelli ”Emäntä ja vanhaemäntä” on julkaistu Valituissa teoksissa vuonna 1970. 
Valittujen teosten (1970, 457–458) anonyymissa jälkikirjoituksessa todetaan, että 
tämä novelli on alun pitäen ollut Se on sitten kevät -romaanin osana, mutta kirjai-
lija on poistanut sen estääkseen huomion siirtymistä pois Annista ja Napoleonista. 
Mainittu romaanin katkelma on julkaistu myös Parnassossa vuonna 1966. Novelli 
kertoo karjakko Anni Martikaisen saapumisesta taloon eli tilanteesta, josta myös 
romaani alkaa. Novellissa kuvataan talon nuoren ja vanhan emännän välisiä suh-
teita sekä valotetaan heidän elämänkaariaan. Novellin avulla lukija voi taustoittaa 
talon emäntien käyttäytymisen ja karjakkoon suhtautumisen syitä, mikä romaanis-
sa jää enemmän tulkinnanvaraiseksi. 

Se on sitten kevät -teoksessa unet ovat osa romaanin rakennetta, vaikkakaan ne 
eivät ole yhtä paljon keskiössä kuin Vartion lyriikassa (Särkilahti 1973, 97; Ahola 

5 Marja-Liisa Vartio vietti varhaislapsuutensa äitinsä luona Säämingissä. Hänen vanhempansa 
Valter ja Aino Sairanen erosivat muutamaa kuukautta ennen tyttären syntymää. Perheen haja-
naisuus, äidin kiertelevä ammatti ja sota värittivät Vartion lapsuutta ja nuoruutta asuinpaikko-
jen ja koulujen vaihdoksina. (Särkilahti 1973, 11–14, 210; ks. myös Vartio 1995, 321–322.)
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1989, 538). Päiväkirjamerkintöjensä mukaan Vartio oli perehtynyt Jungin teoriaan 
ja havaitsi yhtäläisyyksiä omien uniensa ja Jungin unisublimaation välillä. Vartion 
mieltymys käyttää kirjallisissa tuotteissaan unia ja symboliikkaa sai lisävalaistusta 
Jungin teoriasta. Kirjailija toteaa, että osa kirjallisen tuotteen synnystä ja kehitty-
misestä tapahtuu piilotajunnan alueella kuten unetkin. Kirjoittaessaan Marja-Liisa 
Vartio näki kaiken symboleina. Symbolit olivat hänelle kuin ”salaisia fosforilamp-
puja valaisemassa tietä”. Kirjailijan mielestä lukijoiden ei välttämättä tarvitse tietää 
symbolien merkitystä, elleivät he itse halua keksiä niitä. (Vartio 1996, 66, 71, 96, 
130–146.) 

Viisikymmentäluvun proosan murroksen katsotaan ajoittuvan samaan vuoteen, 
jolloin Vartion esikoisromaani ilmestyi. Modernistien tapaan Vartio käyttää run-
saasti symbolisia kuvia, ja teoksen kerronta on asiallista ja niukkaa. Modernismille 
ominaiset rujous ja rike ilmenevät romaanissa tarinan rikkoutumisena. Objektii-
vinen kertoja havainnoi henkilöitä tulkitsematta heidän tunteitaan. Lukijan teh-
täväksi jää romaanihenkilöiden sisäisen todellisuuden tulkinta heidän tekojensa ja 
havaintojensa kautta. (Esim. Makkonen 1992, 93–94; Viikari 1992, 64; Hökkä 1999, 
68–84.) Vartion esikoisromaanin proosan modernismille ominainen kerrontatapa 
huomattiin, ja se sai paljon kiitosta myös aikalaisarvosteluissa (esim. Paavilainen 
1958; Ruohtula 1958; Laitinen 1957). Positiivisena pidettiin erityisesti kirjailijan ta-
paa peittää omat sympatiansa ja jättää tulkintamahdollisuus lukijalle. 

Sinikka Tuohimaa (1994, 53) pitää Marja-Liisa Vartion tuotantoa erityisen an-
toisana kohteena feminiinisen kirjoituksen tutkijalle, koska Vartio kirjoittaa usein 
surrealistista tekstiä ja käyttää runsaasti symboleja.6 Naisten kirjoituksissa esiin-
tyvien surrealististen elementtien voidaan muun muassa katsoa ilmentävän, että 
nainen tuntee itsensä vieraaksi patriarkaalisessa yhteiskunnassa ja kokee myös kir-
joittamisen itselleen vieraaksi, koska hänellä ei ole omaa kieltä. 

Novellikokoelmaan Pasianssi (1957) kuuluva novelli ”Hänen viimeinen rakkau-
tensa” on Eila Pennasen (1916–1994) tuotannossa hänen omien sanojensa mukaan 
ensimmäinen realistinen näkemys porvarillisesta elämästä ja ylemmän keskiluokan 
naisista eli aihepiiristä, jota hän ei vielä varhaistuotannossaan kyennyt käsittele-
mään näin suoraan. Teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet Pennanen mainitsee, 
että oman sosiaalisen taustan tiedostaminen ja siitä irtautuminen auttoivat novellin 
realistisen kuvaustavan syntymistä. Aiemmin kirjailijan ”kaulusköyhälistötausta” 

6 Tuohimaa tutkii symbolia ruumiin ja tiedostamattoman ilmauksena.
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oli liian kipeä asia tällaiselle kuvaukselle. (Pennanen 1969, 233, 239.)7 ”Hänen vii-
meinen rakkautensa” heijastaa kiinnostavaa ajan kuvaa naisen asemasta keskiluok-
kaisessa ympäristössä, mistä syystä olen ottanut tämän novellin tutkittavakseni.

Eila Pennasen tuotantokausi ehti muodostua puolen vuosisadan mittaiseksi: 
esikoisteos Ennen sotaa oli nuoruus ilmestyi vuonna 1942 ja viimeinen, autentti-
sia aineksia sisältävä romaani Tyttölapsi vuonna 1992. Ennen vapaaksi kirjailijaksi 
jäämistään 1955 filosofian kandidaatin ja kirjastotutkinnon suorittanut Pennanen 
työskenteli muun muassa arkistonhoitajana ja Parnasson toimitussihteerinä. Eila 
Pennasen laaja tuotanto käsittää pääasiassa proosateoksia. Hänen kirjailijakuval-
leen oli ominaista jatkuva uudistuminen. Varhaistuotantoa leimaavat psykolo-
giset ja historialliset aiheet muuttuivat 1960-luvulla yhä enemmän realistiseen ja 
aatteelliseen suuntaan. Yhteiskunnallisia vaikutteita on nähtävissä jo hänen viisi-
kymmentäluvun novellikokoelmissaan, kuten Pasianssissa. Hannes Sihvon (1999, 
93) mukaan Eila Pennanen vastusti viisikymmentäluvun kirjallisessa keskustelussa 
modernistien näkemyksiä, joiden mukaan vanha perinne olisi käytetty loppuun. 
Pennanen vaati kirjallisuudelta näkemystä elämästä ja todellisuudesta. 

”Hänen viimeinen rakkautensa” kertoo keski-ikäisen tutkijanaisen Kirstin yk-
sipuolisesta rakkaudesta sisarensa Marjan mieheen Heikkiin. Julkisesti Kirstin 
rakkauden kohde on koiranpentu Filippus, jonka hän on ottanut itselleen ja johon 
hän projisoi unelmiaan. Pennasen mukaan novellin koira, viimeinen rakkaus, on 
rakkausmotiivin rinnakkaistapaus. Päähenkilöinä olevat novellin naiset on nähty 
kriittisessä valossa, ja lopussa he vertautuvat toisiinsa uudella tavalla. (Pennanen 
1969, 239.) Novellin tapahtumamiljöönä on saari, symbolinen itseydenetsimispaik-
ka (ks. kohta 3.3.3). Kirsti Manninen (1989a, 586) on todennut, että Pennasen no-
vellien ja romaanien sankarittarille on tyypillistä sukupolvien ja aikakausien väliin 
jääminen. Myös tutkimuskohteena olevan novellin korkeasti koulutettu ja urallaan 
menestynyt Kirsti on asenteiltaan sidoksissa aikansa perinteiseen naisen rooliin, 
mikä aiheuttaa hänen elämässään ristiriitoja. 

7 Eila Pennasen lapsuudenkoti, jota hän on luonnehtinut ”kummallisten pikkuporvarien luokat-
tomaksi kodiksi”, sijaitsi Tampereella työläiskaupunginosan Amurin laidalla. Pennasen isä oli 
poliittisesti sitoutumaton individualisti ja agnostikko, äiti puolestaan kiihkomielinen uskovai-
nen. Perhe ei tuntenut samaistuvansa mihinkään piiriin ja eli sosiaalisesti eristäytynyttä elämää. 
Myös täti Ain’ Elisabet Pennanen omaksui normeista poikkeavan elämäntavan, mikä herätti 
pahennusta paikkakunnan muissa ihmisissä. Kodin ja ympäröivien sukulaisten vaikutuksesta 
Eila Pennasesta kehittyi individualisti, joka on kirjailijantyössään korostanut uskonnon, seksu-
aliteetin ja taiteen vapautta. (Pennanen 1969, 229–232.)

Ks. myös Saara Kesävuoren väitöskirja Oidipus oli mies. Psykohistoriallinen elämänkerta Eila 
Pennasesta vuoteen 1952 (2003), jossa on valotettu Eila Pennasen elämänvaiheita ja kirjailijauran 
ensimmäistä vuosikymmentä.
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2.3 kuusikymmentäluvun teokset

Kuusikymmentäluvun alun naiskirjailijoiden proosa keskittyi vielä yleisesti edellis-
ten vuosikymmenien tapaan perheharmonian kuvauksiin (esim. Enwald 1999, 201). 
Naisen roolin muutospyrkimykset eivät näissä teoksissa ole keskiössä. Tällaista tra-
ditionaalista perhekeskeistä linjaa seuraavat esimerkiksi Anu Kaipaisen debyytti-
teos Utuiset neulat (1960) ja tutkimuskohteeksi valitsemani Eeva Kilven romaani 
Nainen kuvastimessa (1962). Kuusikymmentäluvulle leimallisempaa naisen aseman 
murrosta ja sen esivaihetta ilmentävät tutkimuksessani Eila Pennasen romaanit 
Mutta (1963) ja Mongolit (1966) sekä Anu Kaipaisen romaani Magdaleena ja maail
man lapset (1969). 

Hiitolassa vuonna 1928 syntynyt Eeva Kilpi on ollut kirjailijana tuottelias. Filo-
sofian kandidaatiksi 1953 Helsingin yliopistosta valmistuneen Kilven laaja ja mo-
nipuolinen tuotanto alkoi vuonna 1959 novellikokoelmalla Noidanlukko ja tähän 
saakka viimeisin teos Unta vain ilmestyi syksyllä 2007. Lähes puolen vuosisadan 
mittaisen tuotantokauden aikana häneltä on ilmestynyt romaaneja, novelleja ja ru-
nokokoelmia. Kirjailijana Eeva Kilpi on profiloitunut keski-ikäisen naisen tuntojen 
kuvaajaksi, mutta myös karjalaisuus ja luonto ovat tärkeitä teemoja hänen teoksis-
saan. 

Romaani Nainen kuvastimessa kertoo suojaisaa keskiluokkaista8 perheidylliä 
elävästä Irmasta, jonka elämän keskiössä ovat mies ja lapset sekä oman ulkomuo-
don vaaliminen. Kodin kulissien sisällä hän alkaa kuitenkin ahdistua elämänpii-
rinsä suppeuteen ja miettiä ratkaisua elämänsä muuttamiseen. Irman ratkaisuja 
säätelevät voimakkaasti normit ja käsitykset naisen roolista. Verrattuna Kilven 
seuraavan vuosikymmenen teoksiin Nainen kuvastimessa -romaanin naiskuva jää 
pinnallisemmaksi. Romaanin sanoman ja ihmiskuvauksen ohuus todettiin myös 
aikalaisarvosteluissa (esim. Mäki 1962). Vaikka romaani on Kilven myöhempään 
tuotantoon verrattuna sovinnainen ja hieman latteaksi jäävä kertomus naisen it-
seydenetsinnästä, olen valinnut sen tutkimuskohteekseni naisen asemaa heijastavan 
ajankuvan vuoksi. 

Eila Pennasen romaanit Mutta ja Mongolit ilmentävät naisen asemaa eri yhteis-
kuntaluokissa. Novelleissaan Pennanen on kuvannut paljon hyvinvointiyhteiskun-
nassa vähälle jääneitä yksilöitä. Mutta on ensimmäinen kokonaisanalyysi novelleis-
sa tutuksi tulleesta sosiaalisesti syrjäytyneestä naistyypistä. Romaanissa on kuvattu 
ajankohdan normeista poikkeava naistyyppi, joka ei tukeudu miehiin ja jolle oma 

8 Kai Laitisen (1997, 570) mukaan keskiluokanromaanin tyypillisiä henkilöitä ovat esimerkiksi 
opettajat, pikku taiteilijat ja kotirouvat. Keskiluokan ongelmia ovat käsitelleet monet naiskirjai-
lijat, kuten Eeva Kilpi. 
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itsenäisyys on tärkeää. Juhani Niemi (1973, 109) on luonnehtinut päähenkilöä indi-
vidualistiksi, joka ei halua kuulua massaan. Mongolien erityyppisten naishahmojen 
galleria ilmentää naiseuden monimuotoisuutta ja tarjoaa siten aineksia jungilaisille 
varjo-analyyseille. Romaani on myös kantaaottava kuvaus kuusikymmentäluvun 
yhteiskunnallisista muutoksista. 

Romaani Mutta kertoo varhaiskeski-ikäisen siivoojan Anja Aheisen yrityksistä 
järjestää elämänsä kuntoon ja ottaa maalle hoitokotiin sijoitettu poikansa luokseen. 
Hän haluaisi myös rakentaa toimivan ja rakkaudelle perustuvan parisuhteen mutta 
säilyttää kuitenkin vapautensa. Oma työ ja taloudellinen riippumattomuus ovat va-
pauden säilyttämisessä keskeisiä. Tällä pyrkimyksellään Pennasen henkilöhahmo 
ennakoi uutta naiskuvaa, joka alkoi tulla kirjallisuudessa esiin myöhemmin 1960-
luvulla. Anjan toiveet ja teot ovat kuitenkin ristiriidassa keskenään. Hänen henki-
nen ja sosiaalinen avuttomuutensa ja häilyväisyytensä estävät realististen suunnitel-
mien toteutumisen. Aina tulee eteen jokin ”mutta” ja suunnitelmat raukeavat. 

Mutta sai ilmestyessään positiivisen vastaanoton, ja kirjailija piti itsekin tätä 
romaania eräänä parhaimmista saavutuksistaan (Pennanen, kirjailijakuva 1989). 
Monissa arvosteluissa (esim. Paavilainen 1963; Kivilinna 1963) kiitetään Pennasen 
ihmiskuvausta onnistuneeksi ja aidoksi. Teuvo Hahl-Marjokorpi (1963) katsoo Mu
tan olevan ”taitavan rikkinäinen kuva neuroottisuudesta, elämän kolhimasta irto-
sielusta”. 

Mongolien ilmestyessä kuusikymmentäluvun suomalaisen yhteiskunnan mur-
rosvaihe sukupuoliroolikeskusteluineen oli käynnistynyt (esim. Eskola 1969, 11–15). 
Pennanen on suodattanut romaaniinsa monipuolisen joukon vuosikymmenen ajan-
kohtaistapahtumia. Kirjassa käsitellään muun muassa sukupuolirooleja, pasifismia 
ja asuntopolitiikkaa. Uudet ilmiöt on kuvattu ja kyseenalaistettu ”pennasmaiseen” 
tapaan käyttämällä ironiaa. Kirsti Mannisen (1989a, 593) mukaan ajankohtaisuus 
on Eila Pennasen kirjallisessa tuotannossa merkinnyt sitä, että useat hänen teoksis-
taan ovat seuranneet taitavasti ilmestymisajankohtansa julkista keskustelua. 

Teoksen ajankohtaistapahtumien runsaudesta johtuen aikalaisarvosteluissa kiis-
teltiin, onko Mongolit ensisijaisesti debattikirja (esim. Penttinen 1966) vai ihmissuh-
dekuvaus (esim. Mikkola 1967, 20). Eila Pennasen (1969, 241) oman luonnehdinnan 
mukaan Mongolien ydinajatuksena on sotasukupolven hitaasti muuttuvien asentei-
den kuvaus. Teoksessaan Pennanen sanoo yrittäneensä olla leikillinen, mutta hänen 
huumoriaan ei oikein koskaan ymmärretty (Jaatinen 1985, 13). 

Mongolien juonena on avioliittotarina kriiseineen. Kirjan miespäähenkilö on 
fil.lis., rehtori Eino Peura, jolla on jonkinasteinen suhde teoksen kolmeen keskei-
seen naishahmoon: kylmä Marju on hänen nykyinen vaimonsa, avuton Eeva hänen 
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ensimmäinen vaimonsa ja tyylikäs Meri Einon tavoittelema uusi suhde. Henry G. 
Gröndahl (1966) toteaa:

Med Eino Peuras äktenskapsförhållande belyser Eila Pennanen aktuella kvinno-
problem: en friare syn på sexualiteten och de större möjligheterna att förverkliga 
sig själv.

Paitsi 1960-luvun debattikirjana ja Eino Peuran naissuhdekuvauksena Mongoleja 
voidaan tarkastella myös hänen vaimonsa Marjun uudestisyntymiskertomuksena 
Annis Prattin (1981, 139–141) mallia soveltaen. Marjun uudestisyntymismatkan 
käännekohta ja käynnistäjä on Einon aviorikos entisen vaimonsa kanssa. Henkilö-
hahmona Marju on estoinen ja muihin ihmisiin tukeutuva, luomiensa moraalinor-
mien vanki. 

Anu Kaipainen (s. 1933) esittää romaanissaan Magdaleena ja maailman lapset 
dynaamisen kuusikymmentäluvun ajankohtaistapahtumien kuvauksen kansanru-
nouteen ja myytteihin yhdistettynä. Magdaleenassa ja maailman lapsissa pohdi-
taan monesta näkökulmasta naisen rooleja, päivähoitokysymystä, lastenkasvatusta 
ja riippumattoman rakkauden olemusta. Kaipaisen (1986, 49) mukaan hänen tar-
koituksenaan oli kirjoittaa aikansa ilmiöitä heijastava teos mutta ilman poliittista 
kannanottoa. 

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut ja äidinkielen opettajana työskennel-
lyt Anu Kaipainen tunnetaan yhtenä 1960-luvun tabujen kaatajana, joka paljasti 
teoksissaan yhteiskunnallisiksi epäkohdiksi kokemiaan asioita. Kirjailijan työnsä 
ohella hän otti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin myös julkisissa keskusteluissa. 
Kannanotoissaan hän toi julki muun muassa koulun ja terveydenhuollon ongel-
mia ja rauhanasian edistämistä. Hän tähdensi myös maailmanlaajuista vastuuta 
sekä äitiyttä sanan avarimmassa mielessä. (Esim. Niemi 1999, 180; Enwald 1989a, 
633; Enwald 1999, 200.) Tämä globaali vastuu ilmenee fiktiivisesti myös romaa-
nissa Magdaleena ja maailman lapset. Kai Laitisen mukaan 1960-luvun kirjailijoi-
den osallistuminen yleiseen keskusteluun ja ajankohtaisten aiheiden käsitteleminen 
kirjallisessa tuotannossa osoittivat ilmapiirin vapautumista. Kirjallisuuden iskusa-
noja olivat ”osallistuminen”, ”kannanotto” ja ”yhteiskunnallisuus”. (Laitinen 1970, 
197–198.) Yhteiskunnallista dialogiaan Anu Kaipainen jatkoi kuusikymmentälu-
vun jälkeenkin. Esimerkiksi vuonna 1975 ilmestynyt Naistentanssit on kirjailijan 
puheenvuoro naisten vuoden teemasta ja naisen asemasta. 

Anu Kaipaisen kiinnostus historiaan ja myytteihin ilmeni ensimmäisen kerran 
vuonna 1967 ilmestyneessä teoksessa Arkkienkeli Oulussa. Romaanissa Magdalee
na ja maailman lapset Kaipainen käsittelee myyttisessä viitekehyksessä aikalaisyh-
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teiskunnassaan arkoina pidettyjä aiheita, esimerkiksi lapsen surmaa, sukurutsaa ja 
syntistä naista. Näillä teemoilla hän ennakoi jo 1960-luvulla sitä tapaa, jolla monet 
naiskirjailijat problematisoivat ”syntisiin marioihin” liittyviä asenteita 1980-luvulla 
ja aloittivat äitimyytin voimallisemman purkamisen kuten esimerkiksi Anna-Maija 
Ylimaula Idyllillään. (Ks. Enwald 1989a, 633–635.) Magdaleena ja maailman lap
set noudattelee kansanrunouden legendaa eli Ritvalan Helkavirsien ”Mataleenan 
virttä”9 sekä Raamatun myyttiä Mariasta, Martasta ja Lasaruksesta. Henkilöt ja 
tapahtumat on sijoitettu nykyaikaan eli romaanin syntyajankohtaan 1960-luvulle. 
Ajankuvaa antavat myös kerronnan lomaan sijoitetut otteet iskelmistä ja loruista 
sekä kollaasimaiset lehtileikkeet. 

Romaaninsa aiheen Kaipainen kehitteli Ilta-Sanomien jutusta, jossa kerrottiin 
kolme lasta tappaneesta naisesta. Lisämateriaalia aiheeseensa hän sai vieraillessaan 
Prahassa juutalaisten hautausmaalla, jossa oli esillä lasten keskitysleirillä piirtämiä 
kuvia. Kuvat nähdessään Kaipainen ajatteli, että oliko kolmen lapsen tappaminen 
suurempi syyllisyys kuin kaikkien meidän syyllisyytemme Biafran ja Vietnamin 
tapahtumissa. (Kaipainen 1986, 49–51.)

Kirjallista tekniikkaa, jolla kirjailija muotoilee teoksensa yhdenmukaiseksi sa-
dun tai vanhan myytin kanssa, kuten Anu Kaipainenkin on tehnyt Magdaleenassa 
ja maailman lapsissa, kutsutaan myyttiseksi metodiksi. Myyttinen metodi on yksi 
arkkityyppisen symbolismin10 toteutuskeinoista ja perustuu olettamukseen, että 
myytti ja satu hahmottavat kokemuksia, jotka ulottuvat syvemmälle kuin älyllisen 
ajattelun loogiset käsitteet. (Rönnerstrand 1993, 72–73.) Jungin (esim. 1984, 96–97) 
psykologian kulmakiviä on, että myytti on arkkityyppinen esitys ihmisen sisäisis-
tä syvistä voimista. Kaipaisen (1973, 157) mukaan myyttisessä kehyksessä esitetty 
ajankohtainen asia tulee korostetummin esiin kuin dokumentoivissa tai raportoi-
vissa kirjoissa. Myyttinen kehys antaa mahdollisuuden rikkaampaan kielenkäyt-
töön. 

9 Legenda pohjautuu Raamatun tarinaan syntisestä Maria Magdaleenasta, joka on tappanut kol-
me poikalastaan (Kaipainen 1973, 158). 

Hannele Koivunen (1995, 146) on kirjassaan Madonna ja huora tutkinut Maria Magdaleena 
-kulttia eri kulttuureissa. Suomessa Maria Magdaleenaan liittyvä traditio on säilynyt keskiajalta 
aina 1880-luvulle saakka. Sääksmäellä helatorstaisin pidetyissä Ritvalan Helkajuhlissa nuoret 
neidot kokoontuivat kulkueeksi, joka vaelsi peltojen halki laulaen kolmea eri runoa. Yksi näistä 
runoista oli ”Mataleenan virsi”. Tämän tapahtuman tarkoituksena oli taata Ritvalan peltojen 
kasvu. Tapa perustuu ikivanhaan hedelmällisyysriittiin.

10 Arkkityyppisellä symbolismilla tarkoitetaan kirjallista tekniikkaa, jossa kirjailija antaa symbo-
lien avulla hahmon kollektiivisessa piilotajunnassa sijaitseville arkkityypeille. Myyttisen meto-
din lisäksi muita arkkityyppisen symbolismin toteutuskeinoja ovat esimerkiksi unet. (Rönner-
strand 1993, 71–91.)
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Myyttisen hahmotuksen lisäksi Kaipaisen romaani tarjoaa mielenkiintoisen 
kohteen Jungin teoriaan pohjautuvalle analyysille myös siinä mielessä, että päähen-
kilö Mataleena ja hänen kaksoissisarensa Martta voidaan tulkita arkkityyppisesti 
toistensa varjoiksi. Parnassossa julkaistussa artikkelissa Kaipainen (1973, 158) on 
todennut, että Martta ja Mataleena ovat itse asiassa sama henkilö. Romaanissa on 
kuvattu molempien sisarusten kehitysprosessit, joita voidaan tarkastella Prattin tar-
koittamina uudestisyntymismatkoina. 

Romaanin Madgaleena ja maailman lapset päähenkilö Maria Magdaleena eli 
Mataleena Magdalainen on noin 35-vuotias naimaton nainen, joka asuu vielä ko-
tonaan. Hän pitää kotitalossaan kampaamoa ja kauneusasemaa. Mataleenan per-
heeseen kuuluvat isä, apteekkari Sakari Magdalainen, äiti Eukaaria, veli Lasarus, 
joka on ammatiltaan luutnantti, sekä Mataleenan kaksoissisar Martta, eronnut 
opettaja, jolla on kolme poikaa. Lasarus ja Martta ovat asuneet jo poissa kotoaan, 
mutta elämässään kokemiensa vastoinkäymisten jälkeen he ovat ajautuneet takai-
sin synnyinkotiinsa. Ydinperheen jäsenten lisäksi romaanin keskeinen henkilö on 
kunnanlääkäri Toivo, joka vaikuttaa ratkaisevalla tavalla molempien sisarusten ke-
hitysprosesseihin. 

Kaipaisen romaanissa esitetty henkilögalleria vastaa Kultaisen legendan kerto-
muksia. Hannele Koivusen mukaan keskiajalta peräisin olevissa Kultaisen legendan 
kertomuksissa Maria Magdaleena kuvataan häikäisevän kauniiksi, aistinautinnoil-
le kokonaan omistautuvaksi naiseksi. Hänen isänsä on nimeltään Syrus ja äitinsä 
Eucharia. Veli Lasarus paneutuu täysin sotilaspalveluun, ja Martan osana on huo-
lehtia myös sisaren ja veljen omaisuuksista. (Koivunen, Hannele 1995, 140–141.) 

2.4 seitsemänkymmentäluvun teokset

Märta Tikkasen (s. 1935) esikoisteos Nu imorron (1970) ja sen jatko-osa Ingenmans
land (1972) heijastavat tuoreeltaan kuusikymmentäluvun lopun naisasialiikkeen 
toisen taistelukauden tapahtumia ja liikkeen keskeisen järjestön Yhdistys 9:n teesejä 
(Tikkanen 1991, 271; vrt. Jallinoja 1983, 128–190). Tikkasen tuotannosta olen valin-
nut seitsemänkymmentäluvun tutkimuskohteiksi nämä kirjailijauran alkuvaiheen 
romaanit, joissa naisen itseydenetsinnän kiihkeys myötäilee aikalaisyhteiskunnan 
naisen aseman muutosilmiöitä. Muina seitsemänkymmentäluvun tutkimuskohtei-
na ovat Eeva Kilven Häätanhu (1973) ja Kerttu-Kaarina Suosalmen Jeesuksen pieni 
soturi (1976), joista jälkimmäisessä yksilön pyrkimysten rinnalla kuvastuu myös 
vahva yhteiskunnallinen tendenssi. Kilven teos liikkuu ensisijaisesti yksilötasolla. 
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Esikoisromaaninsa Nu imorron ilmestyessä Märta Tikkanen oli 35-vuotias. Kir-
jailija kertoo tehneensä omassa elämässään naisen tavallisen valinnan: hän on elä-
nyt ensin ja kirjoittanut sitten (Tikkanen 1985, 164). Filosofian kandidaatiksi 1958 
valmistunut Tikkanen työskenteli ennen debyyttiteostaan muun muassa toimitta-
jana ja äidinkielen lehtorina sekä hankki neljä lasta. Tikkanen (1991, 267) toteaa, 
että hänen päämääränään on aina ollut halu löytää itsensä kirjoittamisen kautta. 
Identiteetin etsimisen ja minuuden rajojen löytämisen teema alkaa jo esikoisteok-
sesta ja sen jatko-osasta Ingenmanslandista leimaten myös myöhempää tuotantoa. 
Kirjailijauran alussa teoksissa koetellaan minuuden rajoja suhteessa ulkopuoliseen 
maailmaan, mutta myöhemmässä tuotannossa minuuden tutkiskelu kääntyy oman 
mielen tuntemattomiin kerroksiin, kuten esimerkiksi vuonna 1986 ilmestyneessä 
Rödluvanissa (Nevala 1989, 657). Tikkasen kerrontatyyli sai yhä enemmän myyttis-
tä väritystä teoksissa Storfångaren (1989) ja Arnaia kastad i havet (1992). 

Tutkimuskohteina olevia Tikkasen teoksia tarkastelen yhtenä kertomuksena 
päähenkilön uudestisyntymismatkasta. Minä-kertojan, joka jälkimmäisessä ro-
maanissa identifioituu Fredrikaksi, matka alkaa Nu imorronissa ja jatkuu Ingen
manslandissa. Ensimmäinen romaani käsittelee lähinnä päähenkilön heräämistä 
todellisuuteen. Toisessa romaanissa päähenkilön etsintä on jo konkretisoitunut, ja 
hän haluaa yhä enemmän itse päättää ja vastata tekemisistään. Naisen itseydenet-
sintä on esitetty tutkimuskohteissa syvällisenä henkisenä prosessina, kerrontataval-
la, jonka Märta Tikkanen suvereenisti hallitsee.

Romaanin Nu imorron nimellä on Tikkasen mukaan syvä merkitys: ”Kaikki 
heti. Nyt on huominen. Elämä tänne ja heti!” Kirja sisältää omaelämäkerrallisia 
aineksia.11 (Tikkanen 1991, 271.) Nu imorronissa Märta Tikkanen kuvaa alistusme-
kanismeja, joiden valtaan naimisissa oleva nainen saattaa joutua. Fredrika kapinoi 
kotiäidin roolissaan mutta on sidoksissa rakkauteensa. Sisäisen monologinsa kautta 
nainen käsittelee vapautumisen tarvettaan ja osoittaa, kuinka vaikeaa on olla itse-
näinen (ks. Sandell 1970). Teoksen loppu jättää avoimen kysymyksen, miten tasave-
roinen kumppanuus voisi toteutua. 

Ingenmanslandin nimi pitäisi Tikkasen mielestä kirjoittaa oikeastaan Ingen 
mans land (Ei kenenkään miehen maa), jota hän on sillä tarkoittanut (Tikkanen 
1991, 272). Teos käsittelee naisen poliittista, sosiaalista, seksuaalista ja taloudellista 
vapautusta. Ennen kaikkea se kuvaa kuitenkin naisen halua vapautua perinteisestä 
naisminästä, halua lopettaa itsensäkieltäminen ja löytää oma yksilöllisyys. (Sandell 

11 Teoksessa Kaksi. Kohtauksia eräästä taiteilijaavioliitosta Märta Tikkanen (2004, 63) mainitsee, 
että hänen omassa elämässään kesti kauan ennen kuin huomispäivä koitti eli aika, jolloin hän 
saattoi vapaasti omistautua kirjoittamiselle. Aviopuoliso Henrik Tikkanen koki vaimonsa kir-
joittamisen kilpailuksi ja uhaksi asemalleen.
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1972.) Ingenmanslandissa esikoisromaanin päähenkilö Fredrika etsii jo konkreet-
tisia ratkaisuja ongelmiinsa. Hän hankkii ansiotyön kodin ulkopuolelta ja yrittää 
saada etäisyyttä tukahduttavaan aviosuhteeseensa. Ajankohdalle [1960–1970-luku-
jen vaihteelle] tyypilliseen tapaan päähenkilö hakee pelastusta vasemmistolaisesta 
politiikasta ja naisasialiikkeestä intoutuen näiden ”taisteluiloisesta” toiminnasta. 
Marxin opeista ja kommunismista porvaristaustainen nainen ei kuitenkaan löydä 
uutta suuntaa elämälleen, ja naisten välinen solidaarisuuskin tuntuu riittämättö-
mältä. Fredrikan kapina johtaa umpikujaan. 

Eeva Kilven vuonna 1973 ilmestyneessä Häätanhussa yhteiskunnallinen ten-
denssi ei ole yhtä näkyvää kuin Märta Tikkasella. Muutamissa muissa teoksissaan 
Kilpi on kylläkin Tikkasen ja Kaipaisen tapaan tuonut voimakkaasti esiin aika-
laisyhteiskuntansa myyttisiä käsityksiä. Esimerkiksi vuonna 1972 ilmestyneessä 
Tamarassa Kilpi rikkoo aikansa seksuaalisuuden tabuja. Teoksessa korostuu naisen 
toimiminen oman seksuaalisuutensa subjektina. 

Häätanhussa naishahmon seksuaalisuuden etsintä ei ole enää keskiössä. Se kuu-
luu luonnollisena osana vaihdevuosi-iässä olevan päähenkilön Anna Marian identi-
teettiin. Keskeisenä teemana romaanissa on päähenkilön itseydenetsintä henkisellä 
tasolla ja kypsyminen muutokseen, mitä luontokuvaus peilaa. Äitiyden aiheuttamat 
syyllisyydentunteet nousevat tässä etsinnässä pinnalle. Samantapainen teema tois-
tuu myös Kilven novellikokoelman Kesä ja keskiikäinen nainen (1970) niminovel-
lissa sekä hänen myöhemmässä tuotannossaan, esimerkiksi vuonna 1978 julkais-
tussa Naisen päiväkirjassa. Päiväkirjamuotoinen dialogi oman sisimmän kanssa 
tuo fragmentteina esiin äitiyden ja naiseuden ristiriitaiset tunteet vielä kipeämpinä 
kuin Häätanhussa. 

Häätanhussa päähenkilö ja luonto muodostavat miltei symbioosin, ja Kilven 
teoksille tyypillinen ekologinen teesi on vahvasti esillä myös tässä kirjassa. Metsän 
keskellä olevassa mökissään Anna Maria peilaa mielialojaan luonnonilmiöihin ja 
saa niiden kautta vahvistusta tulevaan elämänmuutokseensa eli muuttoonsa Kana-
daan. Aikalaiskritiikeissä Häätanhua kiiteltiin lyyriseksi ja romanttiseksi luonnon 
ylistyslauluksi (esim. Hahl-Marjokorpi 1973). Toisaalta luontokuvauksen runsau-
den nähtiin pinnallistavan ihmiskuvauksia ja tekevän kerronnasta pitkästyttävää 
(esim. Kangasluoma 1973; Vainionpää 1973). Luontokuvauksensa puolesta Kilven 
teos soveltuu Prattin mallin mukaisten vihreän maailman arkkityyppisten kuvien 
analysoimiseen. Luontokuvauksen avulla Kilpi on saanut romaanin päähenkilön it-
seydenetsintään syvällistä ulottuvuutta, minkä vuoksi olen valinnut tämän teoksen 
tutkimuskohteeksi. 

Anna Marian tarina jatkuu vuonna 2007 ilmestyneessä romaanissa Unta vain, 
joka on kustantajan sanoin ”jälkinäytös” Häätanhulle. Unta vain valottaa aiemman 
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romaanin tapahtumien ja henkilöiden taustoja, mistä syystä käytän sitä täydentävä-
nä tutkimuskohteena mutta myös osittain itsenäisenä kertomuksena päähenkilön 
uudesta itseydenetsinnän vaiheesta. 

Tutkimuskohteina olevissa viisi- ja kuusikymmentäluvun kertomuksissa kirjai-
lijat ovat kuvanneet naishahmoilleen monenlaisia riippuvuuksia, jotka hallitsevat 
heidän elämäänsä. Vanhat perinteet, moraalikäsitykset ja normit asettavat ehtoja 
naisen roolien toteuttamiselle. Estoja ja riippuvuuksia synnyttää myös rikkinäinen 
perhetausta. Näiden seurauksena naishahmot takertuvat läheisiinsä: mieskumppa-
neihinsa, lapsiinsa tai vanhempiinsa. Tällaiseen riippujien kategoriaan kuuluu myös 
Kerttu-Kaarina Suosalmen vuonna 1976 ilmestyneen romaanin Jeesuksen pieni so
turi päähenkilö Elisa, kirjastonhoitajan työnsä jättänyt kotirouva. 

Kerttu-Kaarina Suosalmi-Kardénia (1921–2001)12, joka tunnetaan kirjailijana 
sukunimellä Suosalmi, on usein pidetty 1960–1970-luvuille tyypillisen ajassa liik-
kuvan keskiluokan kuvauksen etevimpinä edustajina muun muassa romaaniensa 
Hyvin toimeentulevat ihmiset (1969) ja Jeesuksen pieni soturi ansiosta. Ajan ilmiöi-
den ja keskiluokan kuvaajana Suosalmi voidaan rinnastaa esimerkiksi Anu Kaipai-
seen ja Eila Pennaseen. Kai Laitisen (1997, 566–567) mukaan keskiluokanromaa-
nien teemana on usein muuttuneesta yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuva kriisi. 
Henkilöhahmot huomaavat joutuneensa elämässään tienhaaraan, jossa he eivät 
tiedä miten edetä. Kriisiä saattavat syventää vielä sukupolvien väliset konfliktit ja 
juurettomuuden tunne. 

Jeesuksen pienen soturin päähenkilö Elisa on avioliittonsa myötä luopunut omis-
ta ihanteistaan ja päämääristään. Romukauppiaana työskentelevän aviomiehensä 
määräysvallan alaisena Elisa on ahdistunut mutta samalla myös masokistisesti 
nauttii tilanteesta. Alistuneen marttyyrin roolissa hän voi halutessaan vaieta tai 
esittää kritiikkiä miehelle, joka kantaa vastuun perheen toimeentulosta ja lasten 
kasvatusperiaatteista. Uudestisyntymismatkansa alussa Elisa on sekä olosuhteiden 
uhri että oman vastuunsa pakoilija. Miehen sairastumisesta ja lasten vaikeuksista 
aiheutunut kriisi pakottaa naisen tutkimaan itseään. 

Kerrontatyyliltään Jeesuksen pieni soturi jatkaa Suosalmen barokkisen runsasta 
ja monikerroksista linjaa, jolle ovat ominaisia maalailevat yksityiskohdat ja ylipitkät 
virkkeet. Yksityiskohtien runsautta voi verrata Eeva Kilven Häätanhun luonnon-

12 Kerttu-Kaarina Suosalmen syntyjuuret ovat Lahdessa. Hänen isänsä työskenteli asemapäällik-
könä, ja perhe asui aseman läheisyydessä. Varhaislapsuutensa ympäristöä ja maisemaa kirjailija 
on kuvaillut pikkukaupunkimaiseksi, turvalliseksi idylliksi, joka rikkoutui isän kuoleman jäl-
keen Kerttu-Kaarinan ollessa 11-vuotias. Idylliin sisältyi myös muita jännitteitä aiheuttavia teki-
jöitä, kuten esimerkiksi kodin kaksikielisyys ja vanhempien saama ankara kristillinen kasvatus, 
joiden Suosalmi uskoo vaikuttaneen tuotantoonsa. Ennen vapaaksi kirjailijaksi jättäytymistään 
sosionomiksi kouluttautunut Suosalmi työskenteli opettajana. (Suosalmi 1980, 170–176.)
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kuvaukseen, joka yksityiskohdissaan lähentelee kasvioppia. Suosalmen romaanin 
tekstuaalisen värikkyyden keskeltä piirtyy kuitenkin kiinnostava ja särmikäs hen-
kilökuva 44-vuotiaasta Elisasta, mistä syystä olen valinnut teoksen tutkimuskoh-
teekseni. Romaania voidaan tarkastella keski-iän kriisissä painivan Elisan uudesti-
syntymiskertomuksena. Teoksen naisgalleria tarjoaa myös monimuotoisia aineksia 
jungilaisille varjo-analyyseille. 

Kerttu-Kaarina Suosalmen varhaistuotantoa, muun muassa esikoisnovelli-
kokoelmaa Synti (1957), leimannut eksistentialistinen vieraantuneisuuden teema 
jatkuu myös Jeesuksen pienessä soturissa. Kirsti Mannisen mukaan Suosalmen Ofe-
lia-linjassa eli naishahmojen kuvauksissa viestittyy usein naisen epätoivo ja vieraus 
rakastamaan kykenemättömässä maailmassa. Jeesuksen pienen soturin Elisan ku-
vauksessa tämä analyysi on edennyt pisimmälle. (Manninen 1989b, 602–604.) Pek-
ka Tarkka luonnehtii romaania henkiseen tyhjiöön ajautuneen yhteisön ankaraksi 
mutta ihmisiä ymmärtäväksi kuvaukseksi (Tarkka 2000, 190). Kaikkia henkilöhah-
moja kirjailijan ymmärtäväisyys ei mielestäni koske. Esimerkiksi päähenkilön äiti 
on kuvattu kovapintaiseksi ja itsekkääksi, lapsiinsa puolueellisesti suhtautuvaksi 
naiseksi. Idyllinen äitikuva säröilee myös päähenkilössä itsessään. 

Jeesuksen pieni soturi oli kirjailijalle läheinen ja merkittävä teos, jota hän kyp-
sytteli vuosia. Kirjan varhaisversio on kirjoitettu jo 1950-luvulla nimellä Talo, jon-
ka painamisen kirjailija kuitenkin kielsi. Aihioita kirjasta on löydettävissä myös 
”Avanto”-novellissa. Nimestä huolimatta Suosalmi ei ole tarkoittanut Jeesuksen 
pientä soturia uskonnolliseksi romaaniksi, vaikka se on sellaiseksi mielletty, vaan 
yhteiskunnalliseksi puheenvuoroksi ihmisten ahneudesta ja ylimitoitetusta aineel-
lisen hyvinvoinnin tavoittelusta. Romaanissaan kirjailija laittaa päähenkilönsä kul-
kemaan raskaan tien, jotta tämä kasvaisi yksilönä ja kykenisi auttamaan muita ih-
misiä ahneuden sairaudessa. (Suosalmi 1980, 184–186.) 

2.5 kahdeksankymmentäluvun teokset

Kahdeksankymmentäluvun suomalaiselle kirjallisuudelle on tyypillistä moninai-
suus, jonka keskeltä ei voida helposti linjata yhtä vallitsevaa tyylisuuntaa (Leiwo 
2003, 102). Tätä moninaisuutta kuvastavat myös tutkimuskohteiksi valitsemani 
mainitun vuosikymmenen teokset eli Orvokki Aution Pesärikko-trilogia (1986), 
Annika Idströmin Sinitaivas (1980), Anna-Maija Ylimaulan Idylli (1984) ja Raija 
Siekkisen Saari (1988). Aution trilogian vankka maaseutumiljöökuvaus toimii vas-
tapoolina kaupunkilaisympäristöön sijoittuville yksilöitymistarinoille. Idströmin 
ja Ylimaulan teoksia teemoittavat äitimyytin purku ja pahuus, joka leimasi ylei-
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semminkin 1980-luvun kirjallisuutta. Siekkisen romaanissa kulminoituu luonnon 
kautta peilautuva yksilön henkinen etsintä Kilven Häätanhun tapaan. 

Orvokki Autio (s. 1941) on tullut tunnetuksi pohjalaisen maalaismiljöön vahva-
na kuvaajana. Kurikkalaisten syntyjuuriensa vuoksi tämä miljöö on hänelle tuttu. 
Kirjailijauransa lyyrikkona vuonna 1969 aloittaneen Aution tähänastisena päätyö-
nä pidetään Pesärikko-trilogiaa, jonka osina on kolme itsenäistä romaania: Viisto
taival (1980), Kotipesä (1982) ja Merkki päällä (1985). Trilogian eri osat on nimetty 
Pohjanmaalla suositun pesäpallon termistöä käyttäen. Pesärikko-trilogian kiinnos-
tava ajan ja miljöön kuvaus matriarkaalisine yhteisöineen on yksi keskeisimmistä 
kriteereistä teossarjan tutkimuskohteeksi valinnalle. 

Pesärikko-trilogia on leimattu maakunnallis-historialliseksi proosaksi, joka ku-
vaa 1950–1970-lukujen maaseudun rakennemuutosta (esim. Enwald 1989b, 674). 
Tapahtuma-ajanjakso ilmentää fiktiivisesti sodanjälkeisen Suomen muuttumista 
kohti palveluyhteiskuntaa. Samalla se kuvaa myös naisen asemaa ja sen muutosta 
kyläyhteisössä, jonka arvot ja normit säätelevät ihmisten välistä kanssakäymistä. 
Aution trilogian tapahtuma-ajan yhteiskunnallista taustaa vasten on merkittävää, 
että tapahtumien pääpaikka – Larvan talo – on kuvattu matriarkaalisena yhteisönä, 
jossa valta on vanhenevien naisten käsissä. Vastaavaa matriarkaalisuutta voidaan 
havaita myös toisen pohjalaismiljöön kuvaajan eli Antti Tuurin Hakalan suvusta 
kertovan Pohjanmaa-sarjan nimiromaanissa sekä sarjan yhdeksänkymmentälu-
vulle sijoittuvassa romaanissa Lakeuden kutsu. Sekä Tuurin että Aution kuvaamat 
mieshahmot ovat näennäisestä uhoamisestaan huolimatta henkisesti heikompia 
kuin naiset. 

Aution romaanitrilogia kertoo pohjalaisen Armin kehitystarinan 18-vuotiaasta 
neidosta 34-vuotiaaksi naiseksi. Pesärikon kaksi ensimmäistä osaa voidaan katsoa 
Prattin (1981, viii, 3–12, 168) luokittelemiksi kehitys- ja aitausromaaneiksi, joissa 
nuori nainen astuu avioliittoon ja hakee paikkaansa sosiaalisessa ympäristössä. 
Romaanisarjan tapahtumien myötä hieman flegmaattisenoloisesta ja itsekeskeises-
tä Armista kehkeytyy voimakas nainen, joka uskaltaa tehdä kipeitäkin ratkaisuja. 
Suvun ja kyläyhteisön normatiivisista käsityksistä huolimatta Armi muuttaa pois 
miehensä luota ja ottaa avioeron. Trilogian viimeinen osa käsittelee syvällisemmin 
Armin henkistä kehitystä. Kertomuksen lopulla hän alkaa hahmottaa paikkaansa 
naisena ja äitinä sekä ymmärtää lähimmäisiään. 

Liisa Enwaldin mukaan moraalin vapautuminen näkyi seitsemänkymmentälu-
vun naisproosassa muun muassa siten, että avioeroa ja yksinhuoltajuutta alettiin pi-
tää valittavissa olevina vaihtoehtoina yhtä hyvin kuin avioliittoa. Tämä ilmeni yhä 
useammin avioeroon päättyvinä selviytymis- ja itsenäistymiskertomuksina. San-
karittarien ei ollut enää pakko jäädä tukahduttavaan kotipesään 1970-luvun lopun 
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ja 1980-luvun alun naiskirjailijoiden mukaan. Sankarittarien vaihtoehtoja lisäsivät 
myös ammatillinen ja koulutuksellinen itsenäistyminen. (Enwald 1989b, 673–674.) 
Pesärikko-trilogian 1970-luvulle sijoittuvat lopputapahtumat heijastavat Enwaldin 
luonnehtimaa kehitystä.

Pesärikko-trilogian vahvuutena on arkinen miljöö- ja ihmiskuvaus, jossa pohja-
laisen normiston kyseenalaistamista sävyttävät lämmin ironia ja huumori. Normien 
säätelemät, joskus huvittaviakin piirteitä saavat käyttäytymismallit ja -ihanteet ovat 
juurtuneet syvään, ja niiden muuttaminen on uhka yhteisölle. Teoksesta ilmenee, 
että ihmisten asenteet muuttuvat hitaasti, vaikka yhteiskunnallinen murros on no-
peaa trilogian tapahtuma-ajanjaksoon sisältyvien kuusi- ja seitsemänkymmentä-
lukujen aikana. Pekka Tarkan (1990, 22–24) mielestä Aution teosten normisto ja 
käytössäännöt pohjautuvat luterilaiseen arvomaailmaan. Tämä on mielestäni näh-
tävissä etenkin Pesärikon viisikymmentäluvulle sijoittuvissa tapahtumissa.

Pahuuden teemaa kahdeksankymmentäluvulla käsitelleistä kirjailijoista tutkijat 
ja kriitikot luokittelivat osan kuuluvan ns. pahan koulukuntaan. Mainittuun kou-
lukuntaan liitettyjen kirjailijoiden, joiden joukossa ovat myös Annika Idström ja 
Anna-Maija Ylimaula, tuotannossa pahuutta on käsitelty erityisen merkittävällä 
tai omaperäisellä tavalla. (Leiwo 2003, 102; Enwald 1989c, 689–690.) Idströmillä, 
joka on itse kritisoinut pahan koulukuntaan kategoriointiaan (esim. Rautio 1994), 
pahuus liittyy ydinperheen sisäiseen valtataisteluun sekä lasten ja vanhempien vä-
liseen suhteeseen. Ylimaulalla pahuus on ensisijaisesti perheen ulkoista, ihmis- ja 
yhteiskuntaan liittyvää raadollisuutta. 

Helsingissä vuonna 1947 syntyneen Annika Idströmin esikoisromaani Sinitai
vas (1980) on realistissävyinen kertomus lähiökerrostalon neljän naisen elämäs-
tä. Esikoisteos sisältää omaelämäkerrallisia aineksia, sillä kirjailija on kertoman-
sa mukaan sijoittanut tapahtumat samaan Helsingin Roihuvuoressa sijaitsevaan 
kaupungin vuokrataloon, jossa hän itsekin asui (Idström 2000, 171).13 Romaanin 
päähenkilö Virpi, eronnut yksinhuoltajaäiti, tutustuu samassa talossa asuvaan kol-
meen naiseen, joilla kaikilla on erilainen elämäntilanne. Yhteistä naisille on unel-
ma paremmasta elämästä, jota sinitaivas symboloi. Teoksessa peilataan naiseuden 
monimuotoisuutta suomalaiselle naisfiktiolle tyypilliseen tapaan usean erilaisen 
naistyypin kautta. 

Verrattuna Idströmin myöhempään tuotantoon Sinitaivas on vielä melko hil-
litty kertomus naiseudesta ja naisen identiteetin etsinnästä. Vaikka esikoisteos jää 
hänen muuhun tuotantoonsa verrattuna hieman valjuksi, olen valinnut sen tutki-

13 Taloa Idström (2000, 171) kuvailee levottomaksi kasarmiksi, jossa poliisiauto ja ambulanssi vie-
railivat päivittäin. Kaikessa levottomuudessaan ja harmaudessaan ympäristö oli kuitenkin kir-
jailijan mielestä elävä ja vapauttava, ja ankeus inspiroi esikoisteoksen luomisvaihetta.
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muskohteekseni kahdesta syystä: ajankuvan ja jungilaisille varjo-analyyseille ai-
neksia tarjoavan naisgallerian vuoksi. Idströmin romaani välittää todentuntuista 
kuvaa syntyajankohtansa eli 1970–1980-lukujen vaihteen kaupunkilaisnaisen elä-
mästä ankeassa betonilähiössä. Sosiaaliraportin harmaudelta Sinitaivaan pelastaa 
ainoastaan kirjailijan kyky kuvata tilanteita ja tunnelmia (Vainikkala 2000, 55). Id-
strömin esikoisromaanin päähenkilön kehitysprosessissa ystävätär- ja sisarsuhteet 
ovat merkittäviä. Symbolisesti nämä naishahmot ilmentävät päähenkilön persoo-
nan erilaisia ominaisuuksia, joita hän itsessään kieltää ja joita hänen on mahdollista 
tunnistaa (ks. luku 4.1).

Pahuuden tematiikka on nähtävissä jo Idströmin esikoisteoksessa muun muassa 
päähenkilön vanhempien välisessä suhteessa ja Toinin henkilöhahmossa. Varsinai-
sesti Idströmin tuotannolle ominainen pahuuden kuvaus pääsee kuitenkin valloil-
leen vasta hänen seuraavissa romaaneissaan. Esimerkiksi vuonna 1981 ilmestyneen 
romaanin Isäni rakkaani keskiössä on oidipaalisten perhesuhteiden selvittely, mitä 
on kuvattu inhorealistiseen sävyyn psykoanalyyttisiä symboleja käyttäen. 

Oululaisen tekniikan tohtorin Anna-Maija Ylimaulan (s. 1950) esikoisteoksessa 
Papintyttö (1976) eivät pahuuden elementit vielä korostu. Teos on kiltti ja sovin-
nainen kertomus nuoren tytön elämästä ja kehityksestä naiseksi uskonnollisessa 
ympäristössä. Debyyttiromaanissa voi havaita aineksia kirjailijan lestadiolaisesta 
kasvuympäristöstä pappina toimineen isän ja uskonnonopettajana toimineen äidin 
perheessä. Äitiyden ja uran yhdistäminen teemoittavat Ylimaulan esikoisteoksen 
jälkeistä tuotantoa. Esimerkiksi romaaneissa Yö voi olla (1978) ja Pöytä koivikossa 
(1982) naisen henkinen kasvu ja paineet avioliiton ja uran välillä ovat keskiössä. 
Niissä kyseenalaistetaan äitimyyttiä, mutta perussävynä on kuitenkin optimisti-
suus, että kasvatuksesta johtuvat perinteiset käsitykset voidaan katkaista rakenta-
valla tavalla. Vuonna 1984 ilmestyneessä Idyllissä optimismi karisee, ja kirjailija 
kärjistää traagisella ratkaisullaan äitimyytin. 

Idyllissä kuvataan nuoren perheen elämää, joka näyttää ulkoisesti aluksi kiil-
tokuvamaiselta idylliltä. Päähenkilö Ansa, yhteiskuntatieteiden jatko-opiskelija ja 
kotiäiti, asuu perheineen Perämeren rannalla nykyaikaista huippuarkkitehtuuria 
edustavassa talossa, Villa Ainossa. Aviomies huolehtii perheen toimeentulosta An-
san keskittyessä perheen hoitamiseen. Idylli alkaa kuitenkin säröillä, kun Ansan 
opinnot jäävät taka-alalle kasvavan lapsijoukon myötä. Voimattomuus toteuttaa 
omia tarpeita ja vastata perheen tarpeisiin aiheuttaa hänelle syyllisyydentunteita. 
Tieto viidennen lapsen syntymästä saa uupuneen Ansan romahtamaan täysin ja 
päätymään lapsiensa hukuttamiseen ja itsemurhaan. Kertoja jättää lukijan tulkitta-
vaksi, onko loppuratkaisu todellinen vai kuviteltu toteamalla, että ”Päivä on pelk-
kää painajaisunta. Alusta loppuun pelkkää unta.” (Idy 207.)
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Aiheensa käsittelyllä Ylimaula oli aikaansa edellä eivätkä Idyllin sanomaa kaikki 
ymmärtäneet.14 Teos on avoimen yhteiskuntakriittinen. Se ilmentää tilannetta, jos-
sa naisen kouluttautumista ja työpanosta pidetään yhteiskunnassa selviönä mutta 
jota perhepoliittiset päätökset eivät tue. Se ilmentää myös yhteiskunnassa vallitse-
via äitiyttä koskevia asenteita, jotka eivät ole muuttuneet samassa tahdissa muun 
yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Idylli on rohkea keskustelunavaaja ja kannan-
otto 1980-luvun äitimyytin purkamiseen. Maila-Katriina Tuominen (1984) näkee 
osuvasti Ylimaulan romaanin raporttina yhteiskunnan hyvinvoinnin fasadiraken-
teista. Tuomisen mukaan Idylli tiivistää taitavasti ajankohdan yhteiskunnallisen 
keskustelun. 

Idyllin rakennetta on moitittu – mielestäni aiheellisesti – keskeneräiseksi ja hie-
man sekavaksi, sillä kirjailija on sekoittanut ydintarinan väliin irralliseksi jääviä 
luentoja ja kirjeitä (esim. Lappalainen 1984; Alasalmi 1984). Rakenteelliset puutteet 
unohtaen kirjan ydintarina soveltuu Prattin ja Jungin teorioihin pohjaavien ana-
lyysien kohteeksi. Kirjassaan Ylimaula kuvaa syvällä ja koskettavalla tavalla nai-
sen ahdinkoa hänen yrittäessään sovittaa yhteen omat sisäiset tarpeensa ja perheen 
hoivatarpeet. Myyttinen äitiys ja siihen liitetyt kulttuuriset odotukset muodosta-
vat Ansan uudestisyntymismatkan keskiön. Tutkimuksessani käsittelen Ylimaulan 
Idylliä naismyyttejä kyseenalaistavana teoksena. Naismyyttejä rikkovat aiheet ovat 
pahan koulukuntaan liitetyille kirjailijoille yleisestikin tyypillisiä (esim. Vainikka-
la-Kejonen 2007). 

Raija Siekkisenä tunnettua kotkalaista kirjailijaa Raija-Liisa Hellstén-Lainetta 
(1953–2004) ei liitetä pahan koulukuntaan, eikä hän ole profiloitunut näkyvästi 
yhteiskunnallisena kirjailijana tai pahuuden problematisoijana. Tästä huolimatta 
hänenkin vuonna 1988 ilmestyneessä pienoisromaanissaan on löydettävissä pahuu-
den elementtejä. Saaren keskiössä on kuitenkin naisen henkinen etsintä ja sen pei-
laaminen luonnon kautta. 

Raija Siekkinen julkaisi tuotantokautensa aikana kahdeksan novellikokoelmaa, 
joista ensimmäinen Talven tulo ilmestyi vuonna 1978 ja viimeiseksi jäänyt, Kal
liisti ostetut päivät, vuonna 2003. Siekkisen novellien päähenkilönä on useimmi-
ten nainen, joka vanhenee yhtä matkaa kirjailijan kanssa. Alkutuotannossa nuori 
nainen etsii hapuillen paikkaansa elämässä. Viimeisessä kokoelmassa, esimerkiksi 
novellissa ”Hänen elämänsä parhaat vuodet”, on luopumisen tuntua ja kuoleman 
aavistusta. Novellin nainen lajittelee vanhoja vaatteitaan ja erittelee niihin liittyviä 

14 Sinikka Tuohimaan (1998, 164–165) mukaan Idyllin saama kritiikki jakaantui voimakkaasti 
kahtia. Kiittävissä kritiikeissä Ylimaulan katsottiin jatkavan aiemmissa romaaneissaan aloitta-
maansa kiinnostavaa analyysiä naisen elämän ristiriidoista. Negatiivinen kritiikki puolestaan 
kohdistui pitkälti kirjailijaan feministikirjailijana.
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muistojaan. Siekkisen novellien nainen tuntee usein itsensä vieraaksi ympäristös-
sään. Tietoisesti tai olosuhteiden pakosta hän karttaa yleisesti hyväksyttyjä naisen 
roolin tai perheen malleja. 

Novellien lisäksi Siekkisen tuotantoon sisältyy myös lastenkirjoja ja kolme ro-
maania. Tutkimuskohteeksi valitsemani pienoisromaani Saari ilmentää novelleja 
laveampana kertomuksena kirjailijan perusteemaa: naisen elämää ja identiteetin 
etsintää. Saari on nimen mukaisesti kuvaus saaressa vietetystä kesästä ja rakkaus-
suhteen päättymisestä. Postuumina ilmestyneen teoksen Raija Siekkinen. Novellit 
(2007) jälkikirjoituksessa Martti Anhava toteaa, että saari on Siekkisen tuotannossa 
yksi toistuvista teemoista. Se on naisen maailman vakio, etäisyydenottopaikka ja 
muistojen tärkeä keskiö. Toistuviin aiheisiin kuuluvat myös matkallelähdöt. (An-
hava 2007, 645.) Saari-romaanissa kertoja-Paula muistelee kesällä saaressa viet-
tämäänsä aikaa ollessaan ulkomaanmatkalla uuden miesystävänsä kanssa. Mies 
pyytää naista kertomaan jotakin itsestään, jolloin tämä alkaa kertoa saaresta. Kah-
della aikatasolla liikkuminen tuo näkyviin Paulan suhteen kahteen mieheen. Se tuo 
myös näkyviin naisen henkisen etsinnän ja uudestisyntymismatkan, joka kietoutuu 
näiden miessuhteiden ympärille. 

Saaren luontokuvaus peilaa päähenkilön itseydenetsintää ja on Siekkiselle omi-
naiseen tapaan monikerroksista ja symbolista, mikä tarjoaa kiinnostavan kohteen 
Prattin vihreän maailman ilmiöiden analysoinnille. Siekkisen teoksen symboliikan 
avaaminen on haasteellista. Tarinan pintatason alle kätkeytyy merkityksiä, jotka 
on tunnistettava pienieleisestä kerronnasta. Raija Siekkinen muistuttaa toista tut-
kimuskohteena olevaa niukkaeleisen kerronnan taitajaa eli Marja-Liisa Vartiota. 
Enwaldin (1999, 210–211) mukaan monet 1980- ja 1990-lukujen naisnovellistit, esi-
merkiksi Raija Siekkinen, omaksuivat vaikutteita 1950-luvun modernisteilta. Mo-
dernismin kauden tapaan teoksissa viljeltiin runsaasti unia ja kuvitelmia, ja teosten 
rakennetta hajotettiin tosi- ja fantasiatasojen vuorottelulla. 

Äärimmilleen hiotun kerrontatekniikkansa15 ja tarkkanäköisyytensä ansios-
ta Siekkinen kuvaa Saaressa päähenkilön tunneskaalan syvästi ja intensiivisesti. 
Päähenkilönsä sielunmaiseman avaamista kirjailija tehostaa kaksoisnäkökulman 
avulla. Romaanin kerronnassa Siekkinen yhdistää menneisyyttä ja nykyisyyttä 
sekä tapahtumien seurantaa saaresta ja vastarannalla sijaitsevasta talosta käsin (ks. 
Koskela 2003, 276; Bolgár 1988). 

15 Esimerkiksi Mervi Kantokorpi (2004) toteaa Raija Siekkisen viimeisen teoksen arvostelussa, että 
”kirjailijan kerronnan teknistä taitavuutta on totuttu pitämään jo lähes ylivertaisena”. Siekki-
sen kriittisyys ja korkean laadun tavoittelu todetaan myös hänen haastattelussaan vuonna 2003 
(Ahola 2003).
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2.6 yhdeksänkymmentäluvun teokset

Yhdeksänkymmentäluvun naiskirjallisuuden yhtenä teemana olivat äiti–tytär-suh-
teet, joiden kuvauksille olivat tyypillisiä lapsen näkökulmasta äitiä kohtaan esitetyt 
syytökset (esim. Turunen, Maire 1999). Tästä ”kamalan äidin” kuvauksen buumista 
olen valinnut tutkimuskohteeksi Anna-Leena Härkösen romaanin Avoimien ovien 
päivä (1998). Lisävalaistusta voimallisena purkautuneelle äitimyytin käsittelylle an-
taa Sari Malkamäen romaani Marraskuun tyttäret (1998). Molemmissa romaaneissa 
on keskiössä naisen identiteetin rakentaminen, jossa äitisuhteen selvittely on yhte-
nä osana. Näiden teosten lisäksi yhdeksänkymmentäluvun tutkimuskohteenani on 
Märta Tikkasen romaani Personliga angelägenheter (1996). Naisen itseydenetsinnän 
teema on läpäissyt koko Tikkasen tuotannon Nu imorronista alkaen. Kirjailijan 
myöhäistuotantoa edustava Personliga angelägenheter antaa vertailukohteen, mil-
laisena kirjailija näkee naisen yksilöitymisen ehdot 1990-luvun ympäristössä. 

Teatteritieteen maisterin tutkinnon suorittanut Anna-Leena Härkönen (s. 1965) 
tunnetaan Suomen kulttuurielämässä monipuolisena taiteilijana, joka toimii kir-
jailijantyönsä ohella myös näyttelijänä ja käsikirjoittajana. Kirjailijana Härkönen 
ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen heti esikoisteoksellaan Häräntappoase (1984). 
Romaani herätti ilmestyessään huomiota nuorten olemassaolon tuskan kuvaajana. 
Perusvireeltään Häräntappoase on kuitenkin optimistinen ja ongelmanratkaisuha-
kuinen. 

Äitiyttä Härkönen on käsitellyt useissa teoksissaan. Vuonna 1998 ilmestyneen 
Härkösen neljännen romaanin eli Avoimien ovien päivän aiheena on 33-vuotiaan 
Astan henkinen etsintä ja vastuun ottaminen omasta elämästä. Etsinnässä kulmi-
noituvat äitiriippuvuuden analysoiminen ja riippuvuuden katkaiseminen. Äidistä 
on irrottauduttava, jotta viha hellittää ja oma kasvu on mahdollista. Suhde väki-
valtaiseen aviomieheen, josta Asta on vasta eronnut, jää romaanissa toissijaiseksi. 
Väkivaltaisen äidin vaihtamisen väkivaltaiseen mieheen päähenkilö näkee luon-
nollisena jatkumona. 

Myyttisen äitiyden käsittely on Avoimien ovien päivässä syvällistä ja monipuo-
lista. Äitiys on naisen yksilöitymisessä yksi keskeisimmistä elementeistä, kriittinen 
kohta, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia tuntemaan itsensä syvällisesti. Äitiyteen 
liitetään myös monia utopistisia odotuksia, jotka voivat estää yksilöitymisen. Vas-
taavasti lapsen näkökulmasta katsottuna suhde omaan äitiin voi olla itseyden tuki 
tai syyllistämisen lähde. Härkösen romaanissa tarkastellaan myyttistä äidin roolia 
useasta näkökulmasta ja haetaan vastauksia, pitääkö lapsen hyväksyä äitinsä tai äi-
din hyväksyä lapsensa sellaisina kuin he ovat. 



54

iiris kuusinen

Muutamissa Avoimien ovien päivän kritiikeissä päähenkilön kompleksinen äi-
tisuhde on nähty kypsymättömän naishahmon pitkäksi venähtäneen murrosiän 
kuvauksena. Maire Turusen (1999) mielestä on mielenkiintoista ja aikaa kuvaavaa 
asetelma, jossa päähenkilö vielä kolmekymmentävuotiaana tempoilee irti äidistään 
murrosikäisen lailla. Sinänsä alistetun kiltin tytön ja hallitsevan äidin syndrooma 
ei ole uutta kirjallisuudessa. Se on tuttua esimerkiksi Sisko Istanmäen ja Orvokki 
Aution tuotannon kautta. Eija Törmänen (1999) pitää teoksessa erikoisena, että pää-
henkilö ei tunnekuohuissaan keskitykään aviomieheensä, vaan hänen ajatuksensa 
pyörivät lapsuudessa. Yhtenä selityksenä tähän on, että syvällä sisimmässä olevat 
lapsuuteen liittyvät alkukantaiset tunteet nousevat pinnalle usein avioeron hetkellä. 
Ihminen ikään kuin taantuu lapsen asteelle.

Tutkimuksessani en käsittele Avoimien ovien päivän päähenkilön suhdetta äi-
tiinsä murrosikäiseksi taantuneen naisen kapinana vaan yksilöitymisprosessiin 
liittyvänä henkisen etsinnän vaiheena. Sitä edeltää sosiaalinen etsintä, jossa on pää-
asiana integroituminen ympäröivään yhteiskuntaan. Härkösen romaanin Asta on 
elänyt tämän sosiaalisen etsinnän vaiheen ja on nyt astumassa henkisen etsinnän 
vaiheeseen, johon äitisuhteen selvittely kuuluu luonnollisena osana. 

Filosofian kandidaatin tutkinnon suorittaneen Sari Malkamäen (s. 1962) suku-
juuret ovat Alahärmässä. Eteläpohjalainen miljöö on inspiroinut häntä myös kirjai-
lijan työssä. Julkaistun tuotantonsa hän aloitti novellistina vuonna 1994 kokoelmal-
la Tiikerikakku. Malkamäelle on ominaista, että hän kuvaa naisen tai lapsen elämää 
pienimuotoisesti ja läheltä. Oman luonnehdintansa mukaan hän haluaa tutkia, mi-
ten ”elämänkokoiset asiat näyttäytyvät välähdyksinä, yksityiskohtina, ohimenevinä 
hetkinä” (Kitula 2003, 177). 

Pohjalainen tausta ja mentaliteetti16 ilmenevät jo jonkin verran Sari Malkamäen 
novelleissa, mutta vuonna 1998 ilmestyneessä romaanissa Marraskuun tyttäret ne 
pääsevät selvästi esiin. Synnyinseudun kasvujuuria selvitetään kaksoisvalotuksen 
keinoin. Malkamäen novelleissa esiintyvä tragikoomisuus jatkuu myös Marras
kuun tyttärissä. Vakavat asiat kirjailija keventää omaperäisen kerrontatekniikkansa 
avulla käyttämällä huvittavia ja ironisia sanontoja. Pohjalainen lavea murre antaa 
tarinan henkilöhahmoille uskottavuutta. 

Marraskuun tyttäret on kaupunkiin muuttaneen, mutta vahvat maalaiset suku-
juuret omaavan nuoren naisen kasvutarina, mikä on äitimyytin purkamisen ohella 
puoltanut teoksen valintaa tutkimuskohteeksi. Kasvujuurilla on päähenkilön, 30-

16 Pohjalaisuus merkitsee Malkamäelle ”maanläheistä elämänasennetta, omanlaista huumoria ja 
tajua siitä, että on jostakin kotoisin”. Malkamäen teoksissaan viljelemä murre juontaa juuren-
sa hänen lapsuuden lähipiiristään, jossa puhuttiin eri murteita. Pohjanmaan järviseutu kuuluu 
murrealueena ns. savolaiskiilaan. (Malkamäki 2007.) 
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vuotiaan Varpun, yksilöitymispyrkimyksissä keskeinen merkitys. Romaani kertoo 
Varpun elämänhallinnan etsimisestä avioeron jälkeen. Kaoottisessa tilanteessa nou-
sevat keskeisiksi asioiksi omien voimavarojen löytäminen ja yksityisyyden rajojen 
tunnistaminen. Omaa reviiriään Varpu pyrkii suojelemaan entisen aviomiehensä ja 
äitinsä holhoukselta. Anuirmeli Sallamo pitää Malkamäen teosta kehityskertomuk-
sena, joka paneutuu naisen elämään ja sukupolvien väliseen kuiluun. Keskeisenä 
kysymyksenä teoksessa on, kuinka voi ryhtyä mihinkään uuteen, jos ei ole oppinut 
elämään oman menneisyytensä kanssa. (Sallamo 1998.) Menneisyyden selvittämi-
nen onkin Varpun uudestisyntymismatkalla askel kohti itseyttä.

Malkamäen romaanin Varpun sekä Avoimien ovien päivän Astan elämäntilan-
teissa ja historiassa on yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat menneet avioliittoon ehtimät-
tä itsenäistyä ja irtautua henkisesti kotoaan. Vanhempien määräysvalta on siirtynyt 
aviomiehille. Henkisen etsinnän alkua merkitsee molemmille avioero. Malkamäen 
romaanissa äitisuhteen selvittely on tärkeä, mutta se ei ole yhtä keskeinen kuin Här-
kösen teoksessa. Suhdetta äitiin pohditaan molemmissa romaaneissa myös sisarnä-
kökulmien kautta. 

Märta Tikkasen romaanissa Personliga angelägenheter kuvataan isän ja tyttä-
ren erilliset ja eriaikaiset rakkaustarinat, joista toinen kerrotaan miehen ja toinen 
naisen näkökulmasta. Tarinat kietoutuvat toisiinsa ja rakentuvat toisiaan täydentä-
viksi. Rakenteellisena ratkaisuna isän tarina on tyttären rakastetulleen lähettämien 
kirjeiden lomassa. Kuten Markku Soikkeli (1996) toteaa, Tikkanen on kirjassaan 
älykkäästi yhdistellyt rakkaustarinan perinteisiä muotoja: kirjeromaania ja katkel-
mina etenevää tunnustusromaania. 

Tyttären eli AnnaCin tarina taustoittaa toisen naispäähenkilön eli Cecilian uu-
destisyntymismatkakuvausta, mistä syystä valotan myös AnnaCin yksilöitymis-
prosessia tutkimuksessani. Muista teosanalyyseistä poiketen tarkastelen AnnaCin 
tarinaa osittain Prattin (1981, 13–58, 167–168) tarkoittamana kehitysromaanina ja 
osittain aitausromaanina, koska päähenkilön kehitysvaihe ei sovellu uudestisyn-
tymisromaanin kriteereihin. AnnaCin tarinan pääteemana on löytää autonomia 
rakkaussuhteessa, mutta tarinan olennaisina osina ovat myös Norrgård-jaksot, joka 
vievät hänet takaisin lapsuuteen. Romaanin vanhemman sankarittaren uudestisyn-
tymismatka kerrotaan isän tarinan kautta. Myös Cecilian henkisessä etsinnässä 
korostuu omien rajojen löytäminen parisuhteessa. Ongelmana on, miten yhdistää 
läheisyys ja yksityisyys sekä vapaus ja sitoutuminen.

Tikkanen on todennut, että häntä on aina kiehtonut, mikä mies oikeastaan 
on. Romaanissaan Personliga angelägenheter hän sanoo tehneensä uhkarohkean 
päätöksen yrittäessään kirjoittaa miehestä miehen kautta. Kuvatessaan rakkautta 
miehen kautta kirjailija on käyttänyt koko tuotannossaan tutuksi tulleita teemoja: 
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heikkoutta ja voimakkuutta, vapautta ja riippuvaisuutta, miehisyyttä ja naiseutta. 
(Ruokolainen 1997.)

Personliga angelägenheterin ja Tikkasen esikoisteoksen eli Nu imorronin tarinois-
sa on yhtäläisyyksiä. Molemmissa mies lähtee selvittämään parisuhteen vakavuutta 
ulkomaille. Kotiin jäänyt nainen kirjoittaa miehelle kirjeitä: Nu imorronissa 64 ja 
Personliga angelägenheterissä 63 kappaletta. Kirjeitä hän ei postita, vaan hän antaa 
ne miehelle tämän palattua. Kirjeissä nainen paljastaa sisimmät ja arimmat asiansa 
ja haluaa, että mies tuntee ne. Kummassakaan romaanissa mies ei lue kirjeitä. 

Sinikka Tuohimaan mukaan Märta Tikkanen on teoksissaan etsinyt uusia tapoja 
olla nainen tämänpäivän yhteiskunnassa. Teemojen innovatiivisuus on inspiroinut 
kirjailijaa kehittämään oman kirjoitustavan, jossa näkyy halu yhdistää kieli ja ruu-
mis. Tuohimaan mielestä Tikkasen kirjoitustavassa todellistuu Luce Irigarayn luon-
nehdinta naiskirjoituksesta. Irigarayn mukaan naiskirjoitus pyrkii sytyttämään tu-
leen palvotut sanat, asiaankuuluvat termit ja hyvin rakennetut muodot. Tuohimaan 
mielestä Tikkasen teoksia lukiessa syntyy helposti läheisyyden kokemus, koska kir-
jailija paljastaa kirjoissaan sisimpänsä ja vaatii lukijaa mukaan dialogiin. (Tuohi-
maa 1994, 93–95; ks. myös Irigaray 1985, 79.)

Personliga angelägenheterissä todentuvat Tuohimaan ja Irigarayn luonnehdinnat 
naiskirjoituksesta. Märta Tikkanen kirjoittaa ”sydänverellään”, ja erityisesti romaa-
nin vanhemman sankarittaren tunteet on kuvattu kipeästi ja syvällisesti. Voimak-
kaasti kuvatuista tunteista huolimatta teos säilyttää järkiperäisen luonteen. 

2.7 kaksituhattaluvun teokset

Uuden vuosituhannen kirjallisuudesta olen valinnut tutkimuskohteiksi kaksi ro-
maania, jotka välittävät osuvaa ajankuvaa nykynaisen asemasta urbaanissa yh-
teiskunnassa eli Anja Snellmanin Safari Clubin (2001) ja Anna-Leena Härkösen 
Juhannusvieraan (2006). Molemmissa romaaneissa tuodaan esiin yhteiskunnalli-
nen hyvinvointi mutta myös globalisaation tuoma turvattomuus ja kaupallistunut 
naiskuva. Kolmantena tutkimuskohteena on vuonna 2007 ilmestynyt Eeva Kilven 
romaani Unta vain, Häätanhun jatko-osa, jossa vanhan naisen itseydenetsintä saa 
syviä eksistentialistisia sävyjä. 

Helsingissä Kallion kaupunginosassa syntynyt ja yli 30 vuotta elämästään kysei-
sessä miljöössä viettänyt Anja Snellman (s. 1954), aiemmalta sukunimeltään Kaura-
nen, on ollut tuottelias ja monipuolinen kirjailija. Vuonna 1981 ilmestyneen esikois-
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teoksen Sonja O. kävi täällä17 jälkeen häneltä on ilmestynyt uusi kirja vähintään 
joka toinen vuosi. Useista teoksista on tehty elokuva- ja näytelmädramatisointeja. 
Opiskelijatytön eroottista elämää suorasukaisesti kuvaavalla debyyttiteoksellaan 
Snellman ponkaisi heti julkisuuteen. Rajuja aiheita hän ei ole kaihtanut myöhem-
mässäkään tuotannossa. Esimerkiksi Lemmikkikaupan tytöissä (2007) teemana on 
lapsiporno ja Pelon maantieteessä (1995) feministiryhmän väkivaltateot, jotka voi-
daan nähdä kritiikkinä patriarkaalisen yhteiskunnan miesvaltaa vastaan. Naiseu-
den pehmeämpää muotoa eli äitiyttä Snellman on käsitellyt muun muassa romaa-
nissaan Ihon aika (1993). 

Anja Snellmanin tuotannossa korostuu yhteiskunnan kriittinen kuvaaminen 
naisen näkökulmasta.18 Jo ennen kirjailijaksi ryhtymistään Anja Snellman tunnet-
tiin keskustelijana ja kriitikkona, joka vaati kirjallisuuteemme tulenkantajamaista 
ääntä ja vimmaa, ”poweria”. Hän on ollut sukupolvensa tabujen kaataja ja feministi 
sekä oman aikansa ongelmien heijastaja, jonka uutta kirjaa odotetaan akuutin yh-
teiskunnallisen asian keskustelunavaajaksi. (Enwald 1989d, 678; Kihlman 2002, 12; 
Stenbäck 2002.) Snellman sanoo olevansa huolestunut siitä mahdollisuudesta, että 
kaunokirjallisuudesta katoaa yhteiskunnallinen tematiikka. ”Tuntuu kuin kirjaili-
jat eivät uskaltaisi kuvata aikaansa.” Aikalaiskuvaajana kirjailija joutuukin väistä-
mättä keskelle keskustelua, mikä voi tuntua pelottavalta. (Stenius 2001, 16.) Tabujen 
kaatajana ja feministinä Snellman voidaan rinnastaa Märta Tikkaseen, jonka hän 
itsekin mainitsee kirjalliseksi esikuvakseen (Snellman, Anja 2007).

Vuonna 2001 ilmestynyt Safari Club kertoo neljääkymmentä ikävuotta lähes-
tyvän eläinlääkärin Helena Valveen henkisen kehitystarinan, jonka keskiössä on 
nuoruudessa tapahtuneen raiskauksen jälkiselvittely. Helenan henkinen etsintä saa 
lisävalaistusta takaumina esitetyistä muistikuvista, joissa hän käy läpi traumaansa. 
Trillerimäistä uhkaa tuo tarinaan raiskaaja – eläinmuseon johtaja ja sovinisti Ukri 
Koskela, joka alkaa vainota naista tämän saatua eläinlääkärin viran. 

Anja Snellman tuo Safari Clubissa esiin väkivallan jäljet naisen kehitystä trau-
matisoivina ja estävinä tekijöinä, päähenkilön ulkoisesta menestymisestä huolimat-
ta. Turvattomuuden vastapooliksi Snellman nostaa Safari Clubissa perheen. Yhtei-

17 Esikoisromaaniaan Anja Snellman kirjoitti seitsemän vuotta. Teoksen ilmestymistä edelsi hä-
nen elämässään aktiivinen vaihe, jolloin hän kirjoitti opiskelujensa lomassa kulttuurilehtiin. 
Hän oli mukana myös NVL:n jäsenistä koostuneessa Myrsky-ryhmässä sekä perustamassa kir-
jallis-musiikillis-punk -henkistä Kiima-lehteä. (Snellman, Anja 2007.)

18 Naisidentiteetin muodostumista ja naisten eriarvoista kohtelua Anja Snellman alkoi pohtia jo 
varhain kirjallisuuden tyttökuvien ja lapsuudenympäristönsä ihmiskohtaloiden kautta. Hän 
kertoo hakeneensa koko elämänsä ajan voimia muiden naistaiteilijoiden kohtaloista. Taiteellisen 
työn edellyttämää itsenäisyyttä ja sen vuoksi perhe-elämässä tehtäviä uhrauksia ei nyky-yhteis-
kunta hänen mukaansa vieläkään salli. (Snellman, Anja 2007.)
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söllisyys ja perhearvot esitetään romaanissa korostetun tärkeinä. Päähenkilön välit 
omaan perheeseen, vanhempiin ja läheisimpiin työtovereihin ovat lämpimät ja lo-
jaalit. Perhe ja läheiset ovat turvaverkko ulkopuolisia uhkia vastaan. 

Kirjailija ilmentää Safari Clubissa myös naisvihaa (esim. Kihlman 2002, 12), jon-
ka taustalla ovat naisten tasa-arvon lisääntymisestä johtuvat miesten pelot. Romaa-
nin Ukri tukeutuu darwinismin periaatteisiin ja miesverkostoihin säilyttääkseen 
miesten ylivallan. Safari Clubin taustakirjana Snellman on käyttänyt Émile Zolan 
naturalistista Nanaa vuodelta 1880. Suvi Aholan (2001) mukaan kirjailija tuntuu 
kysyvän, onko miehen tavassa katsoa naista tapahtunut muutosta. Eila Jaatinen 
(2001) näkee teoksen darwinismissa 1990-luvun laman jälkeistä takaiskun politiik-
kaa, jossa naiset halutaan biologian keinoin palauttaa kotiin ja alempiarvoisiin teh-
täviin yhteiskunnassa. Safari Clubin loppuratkaisulla kirjailija kuitenkin mielestäni 
osoittaa, etteivät naiset enää tähän taivu.

Anna-Leena Härkösen vuonna 2006 ilmestyneessä romaanissa Juhannusvieras 
tuodaan esiin nyky-yhteiskunnan muuttuneet perhearvot, työelämän kiihkeys ja 
turvattomuus, jotka sävyttävät naisen elämää. Samoin kuin Safari Clubissa myös 
Juhannusvieraassa nähdään yhteisöllisyyden palauttaminen tärkeäksi. ”Sinkkuu-
den” ja trendikkään elämän vastapainoksi Härkösen romaanin päähenkilö, neljä-
kymmentävuotias sisustussuunnittelija Tuija alkaa kaivata jotain pysyvää eli perhe-
yhteisöä. Turvaa ja pysyvyyttä hän hakee maalla asuvasta sukulaisperheestä, jonka 
luona lapsuudessa 1970-luvulla vietetyistä kesistä on jäänyt hänelle idyllinen muis-
tikuva. Myös Juhannusvieraassa Härkönen käsittelee äitiyttä. Tässä romaanissa sen 
muotona on äidittömyys, jonka päähenkilö kokee kipeänä puutteena. 

Juhannusvieraan tapahtumamiljöönä ovat samat pohjalaiset maisemat kuin 
Härkösen esikoisromaanissa Häräntappoase. Miljöön lisäksi Suvi Ahola näkee mai-
nittuja romaaneja yhdistäväksi tekijäksi myös päähenkilön epätoivon. Heinätöihin 
tulleen nuoren vaasalaispojan ja lapsuutensa idylliä etsivän keski-ikäisen naisen 
epätoivossa on kuitenkin erona se, että esikoisromaanin päähenkilön epätoivo on 
uhosta huolimatta optimistista ja tulevaisuususkoista. Juhannusvieraan keski-ikäi-
nen päähenkilö sen sijaan katsoo menneisyyteen todeten suuren osan elämää ole-
van takanapäin. (Ahola 2006.) 

Eeva Kilven romaani Unta vain (2007), Häätanhun jatkokertomus, ilmentää yk-
silöitymisen syklistä luonnetta (vrt. Kulmala 2001, 343–344). Muuttuvissa elämän-
tilanteissa itseys on löydettävä uudelleen. Unta vain -romaanissa Kanadasta palan-
nut, 78-vuotiaaksi vanhukseksi ikääntynyt päähenkilö Anna Maria pohtii elettyä 
ja nykyistä elämäänsä metsämökillään Suomen suvessa. Päähenkilö joutuu jälleen 
selvittämään, mitä hän elämältään haluaa ja miten hän ratkaisee sisäisten tarpei-
densa ja muuttuneiden olosuhteidensa välisen ristiriidan. 
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Unta vain -romaanissa korostuvat luopuminen sekä elämän ja kuoleman risti-
riita. Tämä ristiriita häivähtää jo Häätanhussa, mutta jatko-osassa se saa syvälli-
sempiä ulottuvuuksia päähenkilön lähestyessä elämänsä loppua. Luonto on tärkeä 
elementti myös uudemmassa romaanissa, mutta luonnon ja päähenkilön välille ei 
muodostu yhtä symbioottista suhdetta kuin Häätanhussa. 
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3 matkalla itseen – naishahmojen 
yksilöitymisprosessi prattin 
mallia soveltaen

3.1 Fiktiivinen uudestisyntyminen

Annis Prattin mukaan kirjallisuuden sankarittaret kokevat henkisen uudestisyn-
tymisen vastaavalla tavalla kuin Jung (1976a, 129) on sen kuvannut. Fiktiivisen 
naishahmon henkinen uudistuminen voi tapahtua ilman näkyviä ulkoisia tunnus-
merkkejä tai olla niin voimakasta, että se johtaa koko hänen persoonallisuutensa 
ja totunnaisen käytöksensä dramaattiseen muutokseen. Henkisen transformaation 
seurauksena sankaritar saattaa esimerkiksi muuttaa sosiaalisia roolejaan tai ylittää 
rajoja päämääränään yhteiskunnalliset muutokset. (Pratt 1981, 136–137.) 

Prattin luonnehtima fiktiivinen uudestisyntyminen muistuttaa pitkälti Carol P. 
Christin henkisen etsinnän mallia, jossa sankaritar heräämisen koettuaan voi tehdä 
konkreettisia muutoksia sosiaalisessa ympäristössään. Christin mukaan naisten ja 
miesten herääminen sävyttyy eri tavalla. Miehille herääminen merkitsee luopumis-
ta itsekeskeisestä voimantunteesta, naisille puolestaan voimantunteen saavuttamis-
ta. (Christ 1980, 13–19.)

Naishahmojen itsensälöytämisprosessissa on keskeisintä oman autonomian saa-
vuttaminen. Rita Felskin mukaan seksuaalisuudella on harvoin tässä prosessissa 
huomattavaa roolia. Rakkaussuhteet eivät itsensälöytämiskertomuksissa merkittä-
västi edistä sankarittaren kasvua, toisin kuin perinteisissä kehityskertomuksissa. 
Eroottinen intohimo voi sabotoida sankarittaren pyrkimyksen vahvistaa epävar-
maa riippumatonta identiteettiään. (Felski 1989, 131.) Myös Pratt toteaa, että naisen 
vapaus päättää tulemisistaan ja menemisistään sekä omasta työstään on hänen au-
tonomiansa perusta. Vaikka Pratt näkee eroottisuuden tärkeänä naisen persoonalli-
suuden kasvun elementtinä, se ei ole kuitenkaan keskeisin. (Pratt 1981, 45, 74.) 

Uudestisyntymismatka sisältää myös psykologisia vaaroja, sillä se voi johtaa hul-
luuteen. Fiktiivisesti tätä kuvataan usein sankarittarien assosioimattomien fanta-
sioiden, surrealististen kuvien ja symbolien kautta. Prattin ”kirjalliseksi mielenvi-
kaisuudeksi” (literary insanity) nimittämän tilan kokeminen voi joko tehdä lopun 
sankarittaresta tai merkitä käännekohtaa hänen elämässään. Mielenvikaisuus on 
usein täydellinen peili naisen paikasta yhteiskunnassa, kuva aitauksesta ja sen uh-
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rista. (Pratt 1981, 142–143.) Sandra M. Gilbertin ja Susan Gubarin mukaan nais-
kirjailijoiden teksteissä ilmenevät hulluuden, vankeuden tai sairauden mielikuvat 
johtuvat naisvihamielisen kirjallisen tradition aiheuttamasta torjutusta vihasta ja 
ahdistuksesta (Gilbert & Gubar 2000, 75–79; Morris 1997, 109).1

Pratt toteaa, että kaikissa naisten kertomusmalleissa naisen kehittymistä ra-
joittavat sosiaaliset normit. Mikäli sankarittaresta uudestisyntymismatkansa seu-
rauksena kehkeytyy voimakas yksilö, häntä pidetään poikkeavana. Jännite san-
karittaren halujen ja yhteiskunnan välillä kuvataan naisten fiktiossa alistamisena 
eli kuvina tukehtumisesta, kasvun estosta ja mielisairaudesta. Satirisoimalla ”nor-
maalia” maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä naiskirjailija esittää protestin vallit-
sevia normeja vastaan. Riippumatta siitä, kuinka kovasti kirjailija protestoi, nämä 
kertomukset jäävät usein aiottua sovinnaisemmiksi, sillä kirjailijat lieventävät kri-
tiikkiään mukautuvilla loppuratkaisuilla tai rankaisevat kapinallisia sankarittaria 
traagisilla kohtaloilla. Pratt katsoo myös, että naisten fiktio ilmaisee vieraantumis-
ta normaalista ajan ja paikan käsitteestä, minkä vuoksi juonet saavat mieluummin 
syklisen kuin lineaarisen muodon ja maisemat surrealistisia ominaisuuksia. (Pratt 
1981, 5–12, 41, 168–169.)

Nais- ja mieskirjailijat käsittelevät Prattin mielestä teoksissaan uudestisyntymis-
matkan arkkityyppejä eri tavalla. Tämä johtuu heidän erilaisesta kokemuksestaan 
yhteiskunnassa. Naisten fiktiota sävyttää voimakas toiseuden kokemus. Miesten 
uudestisyntymismatkoilla kuvat ja symbolit ovat usein analogisia tunnettujen my-
tologisten ja uskonnollisten hahmojen ja ilmiöiden kanssa. Naisten uudestisynty-
mismatkoilla sen sijaan luodaan uudistuneita, androgyynisiä ja voimakkaita ih-
mispersoonallisuuksia. Naisten uudestisyntymismatkat sisältävät myös useammin 
sellaisen loppuratkaisun, jossa etsijä epäonnistuu vaarallisella matkalla. (Pratt 1981, 
138, 142.)

Tutkimuskohteistaan esiinnousseiden arkkityyppisten kuvien avulla Pratt on 
jakanut naisen fiktiivisen uudestisyntymisen matkan viiteen vaiheeseen. Hah-
motettuaan oman alkutilanteensa sankaritar hakee opastusta luonnosta, vihreän 
maailman rakastajalta ja vanhempiensa hahmoilta, jonka jälkeen hän on valmis 
tunteidensa käsittelyyn. (Pratt 1981, 139–141.) Luvuissa 3.2–3.5 analysoin Prattin 
1 Teoksessa The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the NineteenthCentury Literary 

Imagination (1979), jota pidetään yhtenä feministisen kirjallisuudentutkimuksen alkuvaiheen 
klassikkona, Sandra Gilbert ja Susan Gubar jäljittävät naisten kirjoittaman kaunokirjallisuuden 
traditiota 1800-luvulla keskittyen tunnettujen naiskirjailijoiden teoksiin. He analysoivat niitä 
ahdistuksen tunteita, joita taiteellisen luomisen miehisenä pidetty luonne aiheutti naiskirjaili-
joille. Aikansa mieskirjailijoiden teoksista naiskirjailijat löysivät vain stereotyyppisiä naiskuvia, 
naispuolisia hirviöitä tai enkelimäisiä alistujia. Vastareaktioksi konservatiivisimmatkin naiskir-
jailijat loivat riippumattomia henkilöhahmoja, jotka pyrkivät rikkomaan patriarkaalisia raken-
teita. (Gilbert & Gubar 2000, 17, 75–79; Morris 1997, 84–86; ks. Todd 1988, 28–31.) 
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mallintaman uudestisyntymismatkan viittä vaihetta runkona käyttäen tutkimus-
kohteina olevista romaaneista ja novelleista löytyviä arkkityyppisiä kuvia. Prattin 
malli ei tarjoa yksityiskohtaisia analyysivälineitä, joten käytän sitä pitkälti ainoas-
taan kirjallisuusanalyysien pääviitekehyksenä. Lukujen alakohtien otsikointi poh-
jautuu kirjallisuusanalyyseistäni esiinnousseisiin asioihin, joilla täydennän mallia. 

3.2 uudestisyntymismatkan käynnistäjät

3.2.1 kriisi avio- tai rakkaussuhteessa

Eroaminen perheestä, aviomiehestä tai rakastetusta on ensimmäinen vaihe Prattin 
uudestisyntymismatkan mallissa. Sankaritar havahtuu todellisuuteen, alkaa miet-
tiä omia henkilökohtaisia tarpeitaan ja kääntyy pois sosiaalisista normeista, joita 
kirjailija usein yksityiskohtaisesti kuvaa. (Pratt 1981, 139.) Eroamisella Pratt ei tar-
koita välttämättä fyysistä eroa vaan lähinnä henkistä eriytymistä. Kertomuksissa 
ero todentuu kuitenkin usein konkreettisena irtiottona, avioerona tai poismuutta-
misena. 

Rita Felskin mukaan sankarittaren muutto pois painostavaksi kokemastaan 
ympäristöstä ja negatiivinen alkuasetelma ovat tyypillisiä piirteitä naisten itsensä-
löytämiskertomuksissa. Kertomukset alkavat usein tilanteesta, jolloin naisen to-
tunnaisen elämän kuviot murtuvat jollakin tavalla. Useimmiten tämä tilanne on 
aviokriisi tai ongelmallinen rakkaussuhde, jonka vuoksi naishahmot joutuvat 
tutkiskelemaan itseään ja ottamaan etäisyyttä lähimmäisiinsä. Etsiessään sisäistä 
itseyttään sankaritar voi muuttaa ainakin joksikin aikaa pois ympäristöstä, jonka 
hän kokee ahdistavaksi. Ahdistuksen syy on tavallisesti perinteinen heteroseksuaa-
linen suhde, johon on syvästi juurtunut naisen alistaminen. Fyysisen tilan muutos 
on naishahmolle symbolisesti tärkeää ja välttämätön esiehto hänen itsetunnistuk-
selleen. (Felski 1989, 131.) 

Avioliitto- ja parisuhdeongelmat ovat keskeisimpiä naishahmojen uudestisyn-
tymismatkojen käynnistäjiä myös tutkimuskohteissani 1950-luvulta nykypäivään. 
Kertomukset noudattavat lähes poikkeuksetta Felskin (1989, 131) mainitsemaa 
kaavaa eli alkavat tilanteesta, jolloin naishahmon vakiintuneen elämän kulissit 
kaatuvat. Kriisin seurauksena tutkimuskohteiden sankarittaret alkavat tiedostaa 
tilanteensa ja nähdä puolisonsa tai rakastettunsa realistisessa valossa. Petollinen, 
väkivaltainen, alistava tai muuten ahdistusta aiheuttava puoliso tai rakastettu py-
ritään jättämään jo heti matkan alussa, jotta henkinen kehitysprosessi pääsee alka-
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maan. Naisen ja miehen välisiä suhteita koskevissa kirjoituksissaan2 Jung on toden-
nut, että rakkausongelmat ja konfliktit ovat ihmisen elämässä merkittävämpiä kuin 
yleisesti luullaan; ne ovat osa ihmiskunnan kärsimysuhria. Tietoisuus ei voi syntyä 
ilman tuskaa. (Jung 1986, 101, 124.) Tämä väite todentuu myös tutkimuskohteissa.

Marja-Liisa Vartion romaanin Se on sitten kevät päähenkilön Annin uudestisyn-
tymismatka on alkanut sekä henkisellä että fyysisellä erolla, kun hän on jättänyt 
aviomiehensä ja lähtenyt etsimään elantoa muualta perheen kodin jouduttua velko-
jille miehen holtittoman rahankäytön vuoksi. Tarkkaa syytä miehensä jättämiseen 
hän ei osaa selittää. Annilla on lähes täysi-ikäinen tytär, joka asuu läheisessä kau-
pungissa, ja hänen poikansa on kuollut pienenä. Lähdettyään miehensä luota Anni 
on aluksi työskennellyt karjakkona toisessa talossa mutta ei ole viihtynyt siellä. (Se 
6–12, 38–39, 44–46, 71–73.)

Talo oli liian uudenaikainen. Miten, sitä hän ei olisi osannut sanoa, hän oli vain 
tuntenut sen kuin taudin, jonka nimeä ja sijaintikohtaa ei pysty määrittelemään. 
(Se 9.)

Vartion romaani alkaa vaiheesta, jolloin Anni saapuu karjakoksi uuteen taloon. 
Hänen uudestisyntymismatkansa alkuvaiheet kerrotaan takaumina, muistikuvina 
aiemmasta elämästä. Vieraudentunne ja viihtymättömyys on ollut leimallista tälle 
vaiheelle, ja sama tunne jatkuu alussa vielä uudessakin työskentelypaikassa. Vartio 
on käyttänyt ”omaa huonetta”, joka on naisten fiktiossa klassinen autonomisuut-
ta ilmentävä symboli (esim. Pratt 1981, 165), kuvaamaan Annin etsikkovaihetta. 
Hänen huoneensa on ensimmäisessä työpaikassa tuntunut vieraalta, ja uudenkin 
paikan huone tuntuu aluksi likaiselta ja kylmältä (Se 6–13). Annin vieraudentun-
netta ja haluttomuutta tutkia itseään ilmentää myös romaanin peilimetafora. Tul-
lessaan taloon Anni vilkaisee nopeasti peiliin ja sukaisee hiuksiaan tavan vuoksi (Se 
10). Peiliä käytetään kirjallisuudessa usein itsetunnistuksen symbolina kuvaamaan 
henkilöhahmon kehityksen vaihetta (esim. Mazzarella 1981, 64–65; Edinger 1992, 
162). Mitä haluttomampi henkilö on katsomaan peilikuvaansa, sitä vähemmän hän 
haluaa tietää itsestään. 

Se on sitten kevät -romaanin Annin tavoin myös Marraskuun tyttärien Varpu ja 
Sinitaivaan Virpi kokevat uuden asuntonsa vieraaksi. Varpun mielestä ”asunto olisi 
voinut olla kenen tahansa, niin vieraalta se vielä tuntui” (Mar 20). Sekä Malkamäen 
että Idströmin teokset alkavat tilanteesta, jolloin päähenkilö on juuri muuttanut 
avioeron jälkeen omaan asuntoon. Uuden elämän aloittaminen omassa asunnossa 

2 JolandeJolande Jacobi on valinnut ja editoinut Jungin kirjoituksia antologiaan Psychological reflections. 
An anthology of his writings 1905–1961.
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tuntuu aluksi hauraalta ja asunnon sisustaminen ylivoimaiselta. Uudessa ympäris-
tössä myös avioeron kipeys ja eroa seurannut yksinäisyys tiedostuvat voimakkai-
na. 

Harmaan betonitornin puolessa välissä oli kaksi lokeroa täynnä pahvilaatikoita, 
muovipusseja ja huonekaluja sikin sokin. Sitä piti ruveta sanomaan kodiksi. Siel-
lä ei ollut sähköä, ei ruokaa, ei puhelinta. Jussi on hylännyt minut! Hän tajusi sen 
samalla hetkellä kun katse osui kahteen mustaan aukkoon betonitornin kyljessä. 
Ne olivat hänen ikkunansa. Niiden takana ei ollut ketään. (Sin 11.)

Talo on syvyyspsykologiassa ihmisen vertauskuva (esim. Biedermann 2004, 366–
367). Sekainen ja puutteellinen asunto kuvastaa Virpin mielenmyllerrystä ja tyh-
jyydentunnetta. Sisko Ylimartimon mukaan ikkuna symboloi aukkoa tietoisen ja 
piilotajuisen välillä. Ulkona on tietoinen maailma, josta tulee valo. Sisällä talossa 
ollaan piilotajuisessa maailmassa. (Ylimartimo 2002, 65.) Sinitaivaan Virpi ei näe 
mustien ikkunoiden takaa ketään, mikä kuvastaa, että hänen itsetunnistuksensa 
on vielä keskeneräinen. Päähenkilön mielen apeutta ja tyhjyydentunnetta ilmen-
tää myös romaanin peilimetafora. Peilistä näkyvät väsyneet, surulliset ja yksinäiset 
kasvot (Sin 11). 

Sari Malkamäen romaani poikkeaa tyylillisesti muista tutkimuskohteista, sillä 
romaanin alussa päähenkilön Varpun yksilöitymisprosessin alkukriisi eli avioero 
on kuvattu näennäisen kepeällä tavalla, ”hymyä kyynelten läpi” -tyylillä. Tarinan 
alku on kuin sadusta. 

Sehän oli kuin lastenkirjasta. Eräänä keväisenä aamuyönä Puistokadulla sinisil-
mäinen äiti heräsi mustarastaitten lauluun ja katsoi vieressään nukkuvaa miestä. 
Aika irrota, ajatteli äiti. Eipä aikaakaan, kun äiti ja poika olivat muuttaneet kau-
pungin toiselle laidalle ja alkaneet elää onnellisempina loppua kohti. Pehmeä-
reunaisia kuvia pastellisävyissä. (Mar 8.)

Tarinan edetessä kerronnan sävy vakavoituu Varpun valottaessa avioeronsa syitä. 
Mitään traagista eroon ei ole liittynyt; aviomiehen kaikkitietävyys vain on syönyt 
hänen itsetuntoaan aiheuttaen kokonaisvaltaisen mitättömyydentunteen. Avioliit-
toa on ollut mahdotonta jatkaa, mikäli hän haluaa säilyttää itsekunnioituksensa. 
Lopulta Varpu on ymmärtänyt solmineensa avioliiton väärin perustein turvalli-
suutta etsien. Turvallisuuden varassa ei voinutkaan elää, kun tunteet ovat jääneet 
”kyyryyn”. (Mar 18–19.) 

Prattin mallin ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät sopeutumisvaikeudet, joita 
myös Vartion, Idströmin ja Malkamäen fiktiiviset naishahmot kokevat, ovat luon-
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nollinen osa yksilöitymisprosessia. Jungin mukaan yksilöitymisprosessin alkuvai-
heelle on tyypillistä, että ihminen on sekasortoisessa mielentilassa ja kokee vierau-
dentunnetta ympäristössään (Jung 1976a, 41–42; ks. Kulmala 2001, 344). Ihminen 
potee eräänlaista arkkityyppistä lähtötuskaa tiedostaen, että entiseen elämään ei 
ole enää paluuta. Tässä vaiheessa hän ei kuitenkaan vielä kykene hahmottamaan 
uudenkaan elämänsä mallia. Marie-Louise von Franzin (1997, 166–167) mukaan 
yksilöitymisprosessi alkaa yleensä jonkinlaisella kriisillä, minkä seurauksena ih-
minen ryhtyy etsimään elämäänsä jotain uutta. Kriisi toimii ikään kuin kutsuna 
yksilöitymisprosessiin. 

Naisten itsensälöytämiskertomuksissa on tavallista, että kertomuksen alus-
sa naisen sosiaalisen roolin ahdistavuus kuvataan symbolisesti perheenemännän 
hahmona, jonka koko elämänpiirin muodostavat taloustyöt (Felski 1989, 129). Ah-
distuneita kotirouvia löytyy tutkimuskohteista useampia. Taloustyöt ja raataminen 
hallitsevat Madgaleena ja maailman lapset -romaanin Martan3 elämänpiiriä ker-
tomuksen alussa. Raamatun esikuvansa mukaisesti hän on aina arkisessa työntou-
hussa. Martan ensimmäinen aviomies on ollut proviisori ja toinen mies proviisorin 
poika, valtiotieteen opiskelija. Avioerojensa myötä nainen on menettänyt perinnöksi 
saamansa omaisuuden ja joutunut palaamaan takaisin syntymäkotiinsa. Aviomies-
tensä, poikiensa ja isänsä kanssa Martta riitelee eri asioista. (Mag 18, 77–80, 90–91, 
137.) Martan kohdalla Prattin (1981, 139) mallintaman uudestisyntymismatkan en-
simmäinen vaihe on toteutunut, kun hän on jättänyt toisen aviomiehensä ja palan-
nut syntymäkotiinsa. Yksilöitymisprosessinsa alussa Martta välttelee peilikuvansa 
katsomista, mikä ilmentää hänen haluttomuuttaan käsitellä tunteitaan (Mag 14–15). 
Patriarkaalisen isän elatuksen varassa oleminen tuntuu hänestä tukahduttavalta. 

Olisitte kiitollisia, kun minä teitä elätän, isä huusi. – Sinäkin Martta, joka sen-
tään olet talosta saanut rahapennin poikineen. On osakkeet ostettu ja kalustot ja 
purjevene. Missäs ne nyt on? Ja hopeaserviisi? (Mag 79.)

Myös Mongolien Marju on kotirouva, jota aviomies Eino nimittää pikkuporvaris-
rouvaksi (Mon 184). Marjun uudestisyntymismatkan käännekohta ja käynnistäjä on 
Einon aviorikos entisen vaimonsa kanssa. Avioliittonsa säröilemisen Marju kokee 
henkilökohtaisena tappionaan. (Mon 171.) Siihen saakka hän on pitänyt avioliittoa 
ja lapsia elämänsä tärkeimpinä tavoitteina ja toteuttanut omaa elämäänsä heidän 
kauttaan. Hän on tahtonut, että elämä kulkee tasaisen varmasti. Marjun mottona 
on ollut kotoa saatu pohjalainen oppi: ”Ulospäin on näytettävä vain maalattu julki-

3 Martta on alkuaan heprealais-aramealainen nimi, joka merkitsee muun muassaMartta on alkuaan heprealais-aramealainen nimi, joka merkitsee muun muassa emäntää (esim. 
Vilkuna 2005, 154).
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sivu, siivotut portaat, iloisina kukkivat kasvit” (Mon 175). Vasta kriisi tässä hänen 
pyhänä pitämässään instituutiossa saa hänet havahtumaan todellisuuteen.

Että minä olen voinut erehtyä. Einon suhteen. Olen uskonut hänen rakastavan. 
Ja rakastanut itse. Ja kuvitellut kaikkia. Ja koko ajan hän onkin kärsinyt ”suku-
puolisesta osattomuudesta”. Minä olen kuiva. Ja kylmä. Ja mielikuvitukseton. En 
ole tiennyt, Auvo, minä en tosiaan ole tiennyt, että naisen täytyy tehdä temppuja 
vuoteessa. Luulin että rakkaus on eri asia, että se on. (Mon 138.)

Kotiäidin rooli ei tarjoa älyllisiä haasteita Pennasen romaanin teräväpäiselle Mar-
julle, minkä vuoksi hän tuntee itsensä ahdistuneeksi ja pettyneeksi. Omien asentei-
densa vankina hän ei kuitenkaan kykene tekemään mitään konkreettista asioiden 
korjaamiseksi. Pennasen romaanihahmo tukahduttaa oman elämänpiirinsä anta-
malla toisten odotusten määrätä elämäänsä. Irma Korte (1988, 43–44) toteaa, että 
itsemääräytymisoikeutensa menettänyt nainen ei voi olla riittävässä määrin elä-
mänsä subjekti ja kehittää kykyjään. 

Carol P. Christin mukaan naisten heräämiskertomuksissa naishahmojen henki-
nen etsintä alkaa usein mitättömyydenkokemuksena. Tyhjyydentunne, itseviha ja 
uhrina olemisen tunne miessuhteessa leimaavat tätä vaihetta. Mitättömyydenko-
kemus edeltää heräämistä, jossa nainen voi uusia voimia saamalla voittaa itsevihan 
ja kieltäytyä olemasta uhri. (Christ 1980, 13.) Mongolien Marjun henkinen etsintä 
alkaa Christin luonnehtimalla mitättömyydentunteella. Avioliittokriisi panee hänet 
tilittämään elämäänsä ja miettimään, mikä merkitys hänellä on omana itsenään 
ilman perhettä.

Hänen elämässään oli kysymys saavutetun ja menetetyn henkilökohtaisen omis-
tuksen punnitsemisesta. Mitä hän oli henkilönä, persoonallisuutena saanut tästä 
elämästä. Yksityistä, ikiomaa. Mitä hän olisi voinut saada. Mitä hän oli menet-
tänyt. Tilit olivat tasan. Nolla nolla. Mitä se merkitsi. Se oli kuonalle tarkoitetun 
viemärin tunnus. (Mon 171.)

Mongolien Marjun tapaista uhrautuvaa kotirouvatyyppiä edustaa myös Jeesuksen 
pienen soturin Elisa. Hän on työskennellyt kirjastonhoitajana, mutta lasten synty-
misen jälkeen ja aviomiehen pakottamana hän on joutunut jäämään kotiin. Avio-
mies hallinnoi kotiaan kovin ottein eikä kaihda käyttää fyysistä ja henkistä väkival-
taa niin halutessaan. Henkisen väkivallan aseina mies käyttää Elisan taloudellista 
riippuvuutta sekä tämän vähättelyä. Miehen mielestä vaimo on epäonnistunut las-
tenkasvatuksessa, sillä ”rouva kirjastonhoitaja” ei ole saanut istutettua lapsiinsa edes 
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sen vertaa sivistystä, että nämä olisivat ymmärtäneet koulutuksen merkityksen ja 
oman etunsa. (Jee 9.) 

Elisa on tyytymätön elämäänsä väkivaltaisen miehensä ”alamaisuudessa”. Hen-
kilöhahmona Elisa on ristiriitainen; toisaalta hän kritisoi voimakkaasti miehensä 
epärealistisia liiketoimia mutta toisaalta taas alistuu tämän järjettömyyksiin vai-
kenemalla. Hän vetäytyy myös vastuusta ja seuraa sivusta, kun mies pahoinpitelee 
lapsia sekä fyysisesti että henkisesti (Jee 30). Romaanin alussa Elisan vaikenemises-
sa on marttyyriyden sävyä. Hän vaikuttaa hiljaisesti nauttivan miehensä provosoi-
misesta. 

Henkisen kehitysprosessin aloitus eli uudestisyntymismatkalle lähtö vie Elisalta 
pitkän ajan. Vuosien epätyydyttävän elämän jälkeen, mitä hän ei tunnusta itselleen, 
Elisa alkaa herätä todellisuuteen. Herääminen tapahtuu, kun entiset työtoverit ovat 
vierailukäynnillä hänen kotonaan. Elisa havahtuu omaan paikattomuuteensa (vrt. 
Jung 1976a, 41–42); peilikuva heijastaa vieraannäköiset kasvot (Jee 198). 

”Nämä ovat minun ihmisiäni”, Elisa ajatteli, ”niitä ihmisiä, jotka minä tunnen” 
ja kuitenkin niin kuin kylmä kostea kevätilma olisi pyyhkinyt hänen sydäntään, 
lasittanut sen ohuella mutta sitkeällä jäällä, hän katsoi käsiään, käsivarsiaan, kos-
ketti kasvoja, vieras talo vieraat ihmiset, vieras maailma, niin kuin hän olisi sei-
sonut arktisella maalla, napajäätiköllä (Jee 172–173).

Tyytymättömien kotirouvien kategoriaan lukeutuu myös Märta Tikkasen Nu imor
ron -romaanin päähenkilö. Fredrikan sisimmässä polttaa halu kirjoittamiseen; ”min 
vitbok den som bränner i mej” (Nu 147). Tehdessään taloustöitä Fredrika muotoilee 
mielessään palavia julistuksia ja pehmittelee sanoja, sillä hän tietää, että kotiäidin 
rooli on hänelle vain tilapäinen olotila. Jonakin päivänä hän vielä tekee niin kuin 
itse haluaa ja päästää säästämänsä sanat purkautumaan. (Nu 56.)

Suhteen alussa Fredrikan ja hänen aviomiehensä Andersin välillä on ollut voi-
makas molemminpuolinen rakkaus ja yhteenkuuluvaisuudentunne. Miehen sai-
raalloinen egoismi ja mustasukkaisuus ovat kuitenkin alkaneet varjostaa suhdetta, 
ja vähitellen Fredrikan elämä on muuttunut tukahduttavaksi. (Nu 56–57.) Fredrika 
on kateellinen Andersille, joka voi sulkeutua kaikessa rauhassa työhuoneeseensa 
kirjoittamaan. Samalla hän on vihainen itselleen, että hän on antanut pakottaa it-
sensä jäämään työstä kotiin. Itseviha ja uhrina olemisen tunne miessuhteessa lei-
maavat Fredrikan olotilaa. ”[O]ch det fanns gånger när jag var desperat, jag undradech det fanns gånger när jag var desperat, jag undrade 
varför han ville plåga mej och göra mej illa, inte unna mej mitt arbete, mina tankar” 
(Nu 59; vrt.vrt. Christ 1980, 13).
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Nu imorronin alussa kuvatut Fredrikan tunteet kuuluvat tyypillisesti uudestisyn-
tymismatkan alkuvaiheeseen, jolloin tiedostamaton alkaa jälleen pyrkiä yhteyteen 
tietoisuuden kanssa. Kuten Jung toteaa, tietoisuus ei synny ilman tuskaa. (Esim. 
Jung 1985, 78; Jung 1986, 124; Rönnerstrand 1993, 95.) Fredrikan herääminen todel-
lisuuteen tapahtuu siinä vaiheessa, kun hänen miehensä on heidän perheystävänsä 
Lenan kanssa viikon matkalla Ruotsissa. Tom Sandellin (1970) mukaan viikosta 
muodostuu kriisin ja sisäisen konfliktin aika, jolloin Fredrikan on pakko tehdä tiliä 
itsensä ja ympäristönsä ihmisten kanssa.

[V]arför ska bara jag, jag har väl rätt att tänka på mej själv nångång också, jag 
kan väl behöva stänga dörren nångång, varför måste jag komma i sista rummet, 
jag och det som är viktigt för mej, varför får inte jag när alla andra (Nu 55).

Nu imorronissa ja Ingenmanslandissa matkoilla on tärkeä merkitys. Ensimmäisessä 
romaanissa, joka kuvaa Fredrikan itsensä kieltämisen vaihetta, matkat tekee hänen 
miehensä Anders. Toisessa romaanissa, jossa Fredrika on saavuttamassa vähitellen 
oman elämänsä hallintaa, hän on itse matkustaja. Fredrikan elämän kriisikohdat 
liittyvät usein juuri matkoihin. Nu imorronissa hän kirjoittaa Andersin Amerikan 
matkan aikana 64 omaa sisintään paljastavaa kirjettä, jotka jäävät lukematta. An-
dersin Ruotsin matkan aikana Fredrika havahtuu näkemään oman elämänsä val-
heellisuuden.

Havahtuminen todellisuuteen on Fredrikalle ensimmäinen askel kohti piilota-
junnassa tapahtuvaa tunteiden käsittelyä. Irtautuminen Andersista, jonka kanssa 
hän muodostaa ikään kuin ”kokonaisen appelsiinin”, tekee kipeää. Ristiriitaiset 
tunteet vellovat hänen mielessään. Fredrika miettii, tekeekö hän pahaa Andersille 
ottamalla ohjat käsiinsä, vai onko se päinvastoin miehelle hyödyksi. (Nu 65.)(Nu 65.)

Kotirouva on myös Orvokki Aution Pesärikko-trilogian päähenkilö Armi, jon-
ka henkinen etsintä alkaa tulkintani mukaan romaanisarjan toisen osan, Kotipe
sän, loppupuolella. Trilogian ensimmäinen osa ja toisen osan alku kuvaavat Armin 
sosiaalisen etsinnän vaihetta, avioitumista ja integroitumista yhteisöön (vrt. Pratt 
1981, 135–136; Christ 1980, 7–9). Avioliittoonsa Armi on ajautunut lähinnä päästäk-
seen pois kotoaan uskoen, että muualla elämä on parempaa, ei sitä ”samaa tasaista 
peltoa, joka niin otti ihmisen voimille ” (Pes 22). Uudessa ympäristössä Larvan ta-
lossa Armi kokee olonsa vieraaksi ja anopin hänelle ja Olaville kunnostaman huo-
neen miltei pelottavaksi. Armi haluaa toisen huoneen, jonka hän voi alusta pitäen 
laittaa omannäköiseksi (Pes 112–116; vrt. Pratt 1981, 165). 

Armi säikähti. Hänen piti saada tämä kamari. Häntä tympäisi, suorastaan pe-
lotti mennä toiseen kamariin. Siellä olivat valmiina ne parisängyt ja vihkikuva 
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lipaston laatikossa. Sinne Armi ei halunnut mennä. Ei. Ennen hän lähtisi vaikka 
takaisin kotiin. (Pes 112.)

Kunnostettuaan kamarinsa Larvan talossa Armi pitää sen yhtä ”siistinä kuin so-
kerikupin” (Pes 132). Anopin taloon Armi ei kuitenkaan koskaan kotiudu. Omaa 
pesäänsä hän kokee rakentavansa vasta heidän muutettuaan Kainaston tilalle, jossa 
hän lauleskellen maalaa huonekaluja, tapetoi ja kutoo mattoja (Pes 281). 

Mielenterveydeltään epävakaiselta, paranoidisen mustasukkaiselta aviomiehel-
tään Olavilta Armi ei saa kaipaamaansa kumppanuutta eikä tukea. Pitkään itänyt 
tyytymättömyys kärjistyy kolmannen lapsen keskenmenon yhteydessä. Olavi ei ky-
kene ymmärtämään vaimonsa ahdistusta eikä Armi miehensä välinpitämättömyyt-
tä. Itkettyään keskenmenoa kesän ajan Armille kirkastuu koko elämäntilanne. 

Ja se hatara ajatuksen itu, joka ei ollut koko hänen avioliittonsa aikana jaksanut 
kasvaa ajatukseksi, selkeni nyt hänelle. Hän oli kuvitellut, että hänen elämässään 
oli tapahtunut väärinkäsitys. Hän oli ajatellut, että joku toinen oli sen aiheutta-
nut. Nyt hän tajusi, että hän itse oli käsittänyt väärin. Hän oli odottanut sellaista, 
mitä ei ollut olemassakaan. Hän oli odottanut, että Olavin nahan alta paljastuisi 
se ihminen, jota hän kaipasi. Nyt hän käsitti, että sitä ihmistä ei Olavista löytyi-
si. Olavi oli Olavi, eikä muuksi muuttuisi. Kuu näkyi ikkunasta ja Armi epäröi 
hetken; Saattoiko se olla niin yksinkertaista? Tätäkö hän oli yrittänyt viisi vuotta 
ymmärtää? (Pes 395.)

Tilanteen tiedostamisen jälkeen Armi alkaa tehdä ratkaisuja elämässään. Hän 
hankkii työpaikan ja muuttaa lapsineen pois kotoa (vrt. Felski 1989, 131). Symbo-
lisesti Armin ratkaisu kirkastuu kuunvalossa (Pes 394–395). Kuu on matriarkaatin 
keskeisiä kuvia (esim. Korte 1988, 140). Tässä yhteydessä sen voi tulkita tarkoittavan 
naisen omaa ”maaäitimäistä” voimaa, jonka hän löytää itsestään ja jonka avulla hän 
kykenee päättämään elämästään.

Mitättömyydentunne, kuten edellä on jo ilmennyt (Mon, Mar), on naishahmojen 
vallitseva tunnetila rakkauskriisin käynnistämilla uudestisyntymismatkoilla. Rak-
kaussuhteissa koetut pettymykset ovat haavoittaneet syvältä. Epäsopiva kumppani 
on vienyt sankarittarilta itsetunnon ja aiheuttaa jatkuvaa huonommuudentunnetta. 
Itsetuntoa ovat nakertaneet mieskumppanin mustasukkaisuus, uskottomuus tai vä-
kivaltaisuus. 

Romaanissa Avoimien ovien päivä Anna-Leena Härkönen kuvaa väkivallankier-
rettä, johon nainen on joutunut. Romaanin Astan avioeron yhtenä syynä on miehen 
väkivaltaisuus. Mielessään nainen puolustelee aviomiehen käytöstä sillä, että hän 
on omalla huonoudellaan provosoinut miestä lyömään (Avo 102). Astan kohdalla 
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provosoiminen on kuviteltua. Kokemaansa väkivaltaa nainen yrittää myös vähätellä 
luokittelemalla sen pehmeäksi ja vaarattomaksi (Avo 109). Todellisuudessa väkival-
ta on nujertanut hänet. Huonommuuden- ja mitättömyydentunteet aiheuttavat sen, 
että Asta kokee itsensä arvottomaksi ja hakee jatkuvasti hyväksyntää ystäviltään ja 
äidiltään (esim. Avo 109, 114). Hän tuntee jatkuvasti olevansa velkaa kaikille eikä 
usko, että kukaan voi häntä rakastaa (Avo 71, 149).

Märta Tikkasen romaanissa Personliga angelägenheter vanhemman sankarit-
taren Cecilian uudestisyntymismatkan käynnistäjä on aviomiehen uskottomuus. 
 Asiaa valotetaan teoksen isän tarinassa. Isä eli Lorenz on tavannut Cecilian sattu-
malta ollessaan työmatkalla. Nainen on istuutunut saman pöydän ääreen, alkanut 
puhua ääneen itsekseen ja kertonut unestaan. (Per 91–92.)(Per 91–92.)

Det hade handlat om eld, den hade varit mäktig, flammorna hade stigit högt 
mot den svarta himlen, de hade varit instängda tillsammans, hon hade bett och 
besvurit honom att ta sig ut, att sparka sönder dörren, att stjälpa väggarna, att 
hoppa tillsammans med henne. Han hade vägrat. Ju högre hon hade vrålat dess 
envetnare hade han vägrat. (Per 92.)(Per 92.)

Unessa nainen on viime hetkellä pelastautunut hyppäämällä ulos. Kaikki on ta-
pahtunut keskellä päivää, ja on satanut lunta. Nainen on katsonut ulos lumeen ja 
sanonut, ettei hän enää rakasta miestä ja että hän jättäisi tämän. (Per 92–93.) Ker-
rottuaan unensa nainen on poistunut paikalta, eikä Lorenz ole saanut tietää edes 
hänen nimeään (Per 97). Myöhemmin mies löytää sattumalta papereidensa joukos-
ta matkailuesitteen, josta ilmenee, että nainen on Cecilia Lang, kabareelaulaja. Lo-
renz kirjoittaa hänelle ja nainen vastaa. (Per 99–100.)

Ensitapaamisen aikana kertomassaan unessa Cecilia on symbolisesti kuvannut 
oman elämänsä tilanteen, mikä paljastuu hänen kirjeissään. Hän on ollut palavasti 
rakastunut mieheensä ja elänyt vain tätä varten. Mies on ollut itsekäs ja uskoton. 
On kestänyt kauan, ennen kuin nainen on huomannut, kuinka ohueksi ilma on 
käynyt heidän ympäriltään ja kuinka heidän välilleen on kasvanut kuilu. (Per 103, 
125–126.) Cecilian unessa mustan taivaan voidaan tulkita kuvaavan patriarkaalis-
ta ja egoistista miestä, joka ei ole naisen rakkauden arvoinen. Rowena ja Rupert 
Shepherdin (2002, 27) mukaan taivas symboloi maskuliinisuutta. Unen tuli, joka 
Hans Biedermannin (2004, 378–379) mukaan psykologisessa tulkinnassa rinnaste-
taan intohimoon, kuvaa Cecilian rakkautta. Nainen on jäänyt rakkautensa vuoksi 
loukkuun miehen kanssa ja oman kehityksensä kannalta vasta viime hetkellä kyen-
nyt irrottautumaan tästä.



71

naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

Aviokriisin vuoksi Cecilialla on ollut monta vaikeaa vuotta, joita Tikkanen il-
mentää lumisymbolilla: ”Att snön har fallit många vintrar, oavbrutet vintrarna 
igenom” (Per 102). Isän tarinassa lumisymboli kuvaa elämän vaikeita vaiheita, toi-
sin kuin tyttären kertomuksessa, jossa lumi yhdistyy rakkauteen ja onnellisuuteen. 
Ylimartimon mukaan lumituisku merkitsee saduissa vaikeaa kautta. Lumi peittää 
monia asioita ja hämärtää näkyvyydenkin. (Ylimartimo 2002, 43; ks. myös Moila-
nen 1997, 103.)

Rakkauskriisin kokeneiden naishahmojen joukossa on omassa kategoriassaan 
Eila Pennasen novellin ”Hänen viimeinen rakkautensa” keski-ikäinen tutkijanainen 
Kirsti, jonka yksilöitymisprosessin keskiössä on epätoivoinen rakkauden tavoittelu. 
Miessuhteissaan Kirsti on elämänsä aikana joutunut kipeästi pettymään. 

Hän oli pettynyt kerran toisensa jälkeen elämänsä aikana. Hänellä oli ollut 
”suuria intohimoja”, jotka olivat kuolleet pienuuteensa ja komiikan tunteeseen 
muutaman tapaamisen jälkeen, ja sattumanvaraisia, yhdentekeviä suhteita, jotka 
olivat herättäneet raskaita ahdistuksen ja tympeytymisen tunteita ja päättyneet 
vihaan. (Pas 55.)

Viimeisenä oljenkortenaan Kirsti kohdistaa tunteensa sisarensa mieheen Heikkiin 
ja kuvittelee, että mieskin on häneen rakastunut. Toisaalta nainen haluaa pitää suh-
teen platonisella tasolla, mikä ”antaakin jutulle viehätystä” (Pas 45). Pennasen no-
vellin Kirsti ei hae eroottista intohimoa. ”Ei ollut kysymys erotiikan näyttämöstä 
vaan tosi elämästä” (Pas 55). Todellisena elämänä Kirsti pitää romanttista rakkaut-
ta, henkistä yhteyttä rakastettuun ja turvallisuudentunnetta. Erotiikan tavoittelu 
ei ole Kirstin persoonallisuuden kasvussa keskeisin elementti (vrt. Felski 1989, 131; 
Pratt 1981, 45). 

Miehen kautta yrittää itseytensä löytää myös Eeva Kilven Nainen kuvastimessa -
romaanin Irma, joka elää suojattua ”pikkuporvarisrouvan” elämää Mongolien Mar-
jun tapaan. Kääntäjän ammattiaan Irma harjoittaa kotona lähinnä omaksi viih-
dykkeekseen, sillä aviomies vastaa perheen taloudesta ja kotiapulainen taloustöistä. 
Irmalle on tärkeää huolehtia naisellisesta ulkomuodostaan ehostamalla itseään, 
kokeilemalla uusia voiteita ja tekemällä pikkuostoksia. (Nai 5–9, 107, 131.) Kodin 
ulkopuolisista asioista hänellä ei ole omaa mielipidettä, sillä aviomiehen ”käsityk-
sistä oli huomaamatta tullut Irmankin käsityksiä” (Nai 43). Elämän realiteeteista 
hän kuulee kertomuksia kotiapulaiseltaan. Välillä nämä kurjuutta kuvaavat tarinat 
tuntuvat hänestä liian raskailta ja tekevät hänet levottomaksi. ”Elämää täytyi ottaa 
vain pieni pala kerrallaan ja haukata sievästi reunasta, siinä oli kylliksi sulateltavaa 
yhden iltapäivän osalle.” (Nai 9, 34.)
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Kilven romaanin Irman elämän pinnallisuutta on kuvattu symbolisesti peili-
kohtauksilla, joissa nainen ihailee ehostettuja kasvojaan, maalattua muotokuvaansa 
(Nai 6, 101, 131, 229). Ehostus on Irmalle suojakilpi, jonka taakse hän voi piiloutua 
paljastamatta itseään. Joskus hän miettii, millainen on se todellinen kuva, joka pei-
listä näkyisi ilman ehostusta (Nai 103, 110, 128). Kulissimainen elämä kotipiirissä 
alkaa vähitellen tuntua Irmasta tylsistyttävältä ja ahdistavalta. Hän pohtii, mistä 
hän saisi voimaa irrottautua tästä kehästä. Ulospääsyksi hän näkee toisen miehen ja 
rakkauden, joka luonnonilmiön lailla murtaisi kehän. (Nai 73–75.)

3.2.2 syyllisyys ja viha

Parisuhdekriisit eivät ole ainoita yksilöitymisprosessin käynnistäviä syitä tutki-
muskohteissa. Prattin (1981, 139) mallin ensimmäiseen vaiheeseen liittyvä havah-
tuminen todellisuuteen tapahtuu myös pitkään tukahdutettuina olleiden tunteiden 
ja tarpeiden tiedostamisena. Näennäisen seesteisen ulkokuoren alla potevat ”kiltin 
tytön -syndroomaa” Magdaleena ja maailman lapset romaanin Mataleena ja Idyllin 
Ansa. 

Omien sisäisten tarpeiden ja niiden ulkomaailmaan sovittamisen välinen ris-
tiriita aiheuttaa Kaipaisen ja Ylimaulan teosten naishahmoille selittämätöntä ah-
distusta ja tyytymättömyyttä. Omien tarpeiden laiminlyönti johtuu muun muassa 
sosiaalisen ympäristön asettamista roolimalleista ja moraalikäsityksistä. Tilanteen 
tiedostaminen nostattaa pinnalle voimakkaita syyllisyyden- ja vihantunteita. Sosiaa-
lisista normeista johtuva sankarittaren kehityksen estyminen, mikä Kaipaisen ja 
Ylimaulankin teoksissa ilmenee, on Prattin (1981, 168) tutkimuksen mukaan yleistä 
naisten fiktiossa. 

Kaipaisen romaanin Mataleenan henkilökuvassa korostuvat toisaalta syntisyys 
ja toisaalta viattomuus, joita kumpaakin teoksessa pyritään kyseenalaistamaan. 
Viaton Mataleena kuvataan romaanissa usein äidin näkökulmasta. Äitinsä mielestä 
Mataleena, ”tuo kultatukka, äidin solkikoivu” (Mag 19), omaa kaikki ne ominai-
suudet, joita vanhemmat toivovat. Hän on hiljainen, nöyrä ja auttavainen ja viihtyy 
kotona. 

Miten saattoikaan yksi ihminen ja vielä äidin lapsi olla niin täydellisen onnis-
tunut kuin Mataleena oli. Ei arvostelua miltään taholta, ei epäonnistuneita kih-
lauksia eikä avioliittoja, ei törmäilyjä eikä keikauksia. (Mag 19.)
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Näennäisen hiljaisen ja auttavaisen ulkokuoren alla Mataleenalla on paljon patou-
tunutta vihaa. Hän ei haluaisi olla äitinsä seuralainen eikä palvelija. 

Jumalauta, en ole sinua varten.
Tämä on se Mataleena. 
Tämä on se hellä muotokuva. (Mag 85.)

Romaanin tapahtumien myötä kertoja paljastaa Mataleenan vihan ja syyllisyyden-
tunteiden syitä, jotka juontavat juurensa nuoruuden ajoilta. Tällöin hän on kuulunut 
papin sisärenkaaseen ja käynyt tämän kanssa katsomassa köyhiä ja sairaita. Heidän 
välilleen on kehkeytynyt suhde, josta papilla on jälkeenpäin ollut huono omatunto 
ja josta hän on anellut anteeksiantoa. (Mag 129–130, 205–213.) Mataleenan vihan 
taustalla on selvittämätön moraalinen ristiriita. Oppimansa kristillisen moraalikä-
sityksen mukaan hän tietää ”tehneensä syntiä”, mutta toisaalta hän mieltää joutu-
neensa viattomuuttaan hyväksikäytetyksi. Romaanin kunnanlääkärin Toivon mie-
lestä uskonto on ”pannut pelot ja kysymykset syyttömän lapsen sieluun. Ja lapsista, 
näistä syyttömistä, se tahtoi kuulla.” (Mag 130.) Mataleenan uudestisyntymismatka 
alkaa hänen tavattuaan Toivon, josta kehkeytyy naisen henkinen oppi-isä. Toivon 
oppien myötä Mataleenan patoutuneet vihantunteet alkavat purkautua.

Moraalisen ristiriidan aiheuttamien syyllisyydentunteiden kanssa painiskelee 
myös Idyllin Ansa. Hänen kohdallaan ristiriitainen tilanne on äitiys, johon on vuo-
sisatoja yhdistetty myyttisiä ihannekuvia ”kaiken jaksavasta, kaiken kärsivästä ja 
omat tarpeensa unohtavasta” yli-ihmisestä. Ansan olisi jaksettava esittää ihanne-
kuvan mukaista äidin roolia, vaikka maailma ja naiselle asetetut muut vaateet ovat 
muuttuneet. Myyttisen sädekehän rikkominen ja omien voimavarojen rajallisuu-
den tunnustaminen aiheuttavat hänelle syyllisyydentunteita. 

Ensimmäisen lapsen aikana Ansan koti-idylli Villa Ainossa tuntuu vielä hyvältä. 
Hän nauttii kotonaolostaan ja pienen poikansa hoitamisesta eikä kaipaa elämäänsä 
enempää.

Ansa pesee ja pukee pojan pehmeään yöpukuun, antaa rintaa ja röyhtäyttää las-
ta ikkunan ääressä. Hänen maailmansa raja on kuusiaidassa, metsän reunassa, 
mutta hän on onnellinen tästä täydellisestä hellyyden ajasta. (Idy 28.)

Idylli alkaa säröillä Ansan yrittäessä saada tutkimuksensa alulle ”vauvan pyykkien 
lomassa”. Toisaalta hän kokee, että lapsen elämään verrattuna jokin tutkinto on 
toisarvoinen, mutta toisaalta hän ei pysty kieltämään sisältään kumpuavaa tiedon-
janoa. Hän yrittää tietoisesti torjua sitä ja unohtaa juuri saamansa tutkijakoulutuk-
sen. (Idy 28–29.) 
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Synnytettyään neljä lasta viiden vuoden sisällä Ansa joutuu yhä enemmän kieltä-
mään omia tarpeitaan. Kodin ulkopuolinen elämä alkaa tuntua hänestä kaukaiselta 
ja vieraalta, sillä hänen kaikki voimavaransa kuluvat kodin seinien sisällä. Uupu-
muksestaan huolimatta Ansa yrittää olla täydellinen ja tunnollinen äiti, joka ei voi 
edes hetkeksi hellittää ja jättää lapsiaan hoitoon (Idy 74). Kulissien romahdus tapah-
tuu, kun Ansa saa tietää olevansa viidettä kertaa raskaana. Tieto uudesta lapsesta 
aiheuttaa musertavan häpeäntunteen (Idy 12). Lopenuupuneena hän kokee, ettei 
hän enää jaksa kantaa äitiyden taakkaansa ja tuntee siitä syyllisyyttä ja moraalista 
tuskaa (Idy 13–15). 

3.2.3 pelot, traumat ja tyhjyydentunne

Tutkimuskohteina olevissa kertomuksissa eivät naishahmojen tunteet aina nouse 
pintaan aggressiivisesti aiheuttaen vihaa ja syyllisyyttä. Havahtuminen todellisuu-
teen (Pratt 1981, 139) voi tapahtua myös muunlaisella tunnusmerkistöllä. Itsetutkis-
kelumatkan voi käynnistää pelko vanhenemisesta ja tulevasta elämänmuutoksesta, 
kuten Saaressa ja Häätanhussa sekä sen jatko-osassa Unta vain. Sen voi käynnistää 
Safari Clubin ja Muttaromaanin tavoin kauan padottuna ollut trauma, jonka käsit-
telyn laukaisee ulkoinen tapahtuma. Matkan sysäyksen voi antaa myös Juhannus
vieraassa kuvattu yleinen tyhjyydentunne eli kokemus elämän tarkoituksettomuu-
desta. 

Raija Siekkisen romaanin päähenkilön, kesää saareen viettämään menneen Pau-
lan, valtaa pelko ja tyhjyydentunne saaressaolon alkuharmonian jälkeen. Hän ei voi 
unohtaa, että pian kesä on ohi ja että syksyn myrskyt ovat tulossa (Saa 16). ”Äkkiä 
tuntui että elämä oli, kuin nousuvesi, heittänyt hänet tälle rannalle, vailla tarkoi-
tusta” (Saa 18). Pelko syysmyrskyjen alkamisesta on Paulan vanhuudenpelkoa. Hän 
tietää, että ihmisen syklisessä kehityksessä uuden vaiheen saavuttaminen ei tapah-
du ilman myrskyjä. Äkkiä hänen yksinäinen elämänsä tuntuukin tarkoituksetto-
malta. 

Lieventääkseen yksinäisyyden- ja turvattomuudentunteitaan Paula pyytää ra-
kastamansa miehen kaupungista saareen. Nainen yrittää kertoa miehelle, että hän 
kaipaa rinnalleen kumppanin, jonka kanssa hän voisi kohdata vanhuuden. 

Ja ihminen tarvitsee jonkun joka on ja toivoo, että toinen eläisi. Siksi mennään 
naimisiin, hän sanoi: vanhuuden vuoksi, jotta sen voisi kestää. – Minä luulin 
sinun olevan vahvempi, mies sanoi. Itse hän sanoi ajattelevansa elämästä eri ta-
voin. Hän odotti vanhuutta voidakseen elää hitaasti, vailla levottomuutta. (Saa 
44.)
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Miehen ja naisen toiveet ovat erilaisia. Mies ei kaipaa turvallista ja tuttua kumppa-
nia, vaan hän haluaa pitää oman vapautensa. Hänestä ”kahden vanhan variksen” 
rinnakkain kulkeminen tuntuu liian systemaattiselta ja ahdistavalta. (Saa 77.) Mies 
ei halua tietää mitään naisen työstä eikä ole kiinnostunut tämän sisimmästä eikä 
unelmista. Hän ei halua katsoa saarella olevaa lokinpesää eikä usko, että saaressa 
olisi mitään kettua. Miehelle on tärkeä vain suhteen fyysinen puoli. (Saa 42–45.) 
Myrskyn aikana miehen ja naisen suhde kylmenee, ja mies ilmoittaa lähtevänsä lo-
pullisesti naisen elämästä sään tyynnyttyä. Miehen mielestä on selvää, että he halua-
vat elämältä eri asioita. (Saa 67–69.) 

Miehen lähtöratkaisu on Paulalle musertava isku. Ensimmäistä kertaa saaressa-
olonsa aikana hän huomaa, kuinka homeen ja hiirten haju tuntuu mökissä kaiken 
pesemisen jälkeenkin (Saa 80). Paula näkee nyt mökin huoneen eli itsensä kuin en-
simmäistä kertaa kaikessa raadollisuudessaan. 

Seinät oli tehty halvasta, oksaisesta paneelista, ne olivat savun tummentamat. 
Lattian lakkauksessa oli kolhuja; ikkunassa oli särö. [– –] Ikkunalasissa hän näki 
kämmenen jättämän jäljen, johon hän aikaisemmin olisi, itsekseen hymyillen, 
sovittanut oman kämmenensä. – Kettua ei ole, hän sanoi, kun ovi painui kiinni. 
(Saa 80.)

Pian miehen lähdön jälkeen Paulakin päättää jättää saaren. Kun hän viimeisen 
kerran soutaa pois saareltaan, hän tuntee kadottaneensa itsensä. ”Puut kasvoivat 
yhteen, ne tummuivat, eikä mökkiä pian enää näkynyt” (Saa 117). Jung (1985, 191) 
on unitulkinnoissaan todennut, että kulkuneuvon tyyppi ja matkustustapa sym-
boloivat ihmisen psyykkisen muutoksen tapaa. Jungin tulkintaan nojautuen Siek-
kisen romaanin päähenkilön, joka soutaa itse soutuveneellä, voi katsoa tietoisesti 
ohjaavan muutosprosessiaan, vaikka muutoksen päämäärä ei ole hänelle vielä tässä 
vaiheessa selvä. 

Anna-Leena Härkösen Juhannusvieraan päähenkilön, keski-ikäisen Tuijan ja 
Raija Siekkisen Saari-romaanin Paulan tuntemukset ovat samansisältöisiä. Myös 
Tuija pelkää yksinäistä vanhuutta, vaikka se onkin vielä kaukana. Urbaania kak-
situhattaluvun sinkkuelämää viettävän Tuijan elämä on ulkoisesti kadehdittavaa; 
hänellä on kiinnostava työ, taloudellinen vakavaraisuus, trendikkäitä ystäviä ja rai-
lakkaita juhlia. Henkisesti tämä ei kuitenkaan tyydytä häntä. Kaiken materian, me-
nestyksen ja hyvinvoinnin keskellä Tuija kokee elämänsä sisällöttömäksi ja tyhjäksi 
pintaliidoksi. Epätoivoinen elämysten metsästys uusista paikoista ei tunnu hänestä 
enää miltään, ja työ on väsyttävää. (Juh 22, 31–34, 44.) 
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Mitä tämä viimeaikainen sekoilu tosiaan oli? Kontrollifriikin epätoivoista yritys-
tä saada kiinni todellisuudesta? Menin sekaisin, jos joku asia ei sujunut niin kuin 
suunnittelin. Putosin keskelle mustaa aukkoa. Se musta aukko oli elämä, kyllä 
minä sen tiesin. Mutta siinä en halunnut olla. (Juh 31.)

Pakenin aina veteen kun tuntui sekavalta. Liotin itseäni saunoissa ja kylpyam-
meissa. Rasvasin ihoani öljyillä ja voiteilla, töpöttelin päälle talkkia, kaivauduin 
pehmeiden torkkupeitteiden alle latkimaan kuumaa kaakaota. Hyväosainen. Ja 
olinko kiitollinen tästä hyvinvoinnista, tästä vapaudesta? Minä tukehduin sii-
hen. (Juh 33.)

Tyhjyydentunteen keskellä Tuijan tietoisesti valitsema sitoutumattomuus ja lapset-
tomuus asettuvat uuteen valoon. Syvältä piilotajunnasta kumpuaa orastavia viestejä 
äitiydestä. Tuija tarkkailee peilikuvaansa, jossa näkyy synnyttämättömän naisen 
vartalo (Juh 34). Lapsen tuoksu aiheuttaa hänessä ikäväntunteita (Juh 99). Romaa-
nissa pohditaan useassa kohdassa, mikä merkitys lapsilla on vanhemmille (Juh 48, 
58, 104, 238). Ovatko lapset vanhempiensa turva? Elämänsä zeniitissä oleva Tuija 
haluaisi kuulua johonkin; hänkin haluaisi perheen. Tuijan yksilöitymisprosessin 
keskiössä on myös äidin kuolemasta johtuneiden tunnelukkiutumien avaaminen. 

Siekkisen ja Härkösen romaanien päähenkilöiden yksinäisyyden- ja vanhuuden-
pelko voidaan tulkita kutsuksi henkiseen itsetutkiskelumatkaan (vrt. Jung 1976a, 
41–42). Von Franzin (1997, 166–167) mukaan yksilöitymisprosessin alkuvaiheessa 
ihminen saattaa pinnan alla kokea elämänsä merkityksettömäksi ja tyhjäksi, vaikka 
ulkoisesti elämä näyttäisikin olevan hyvin. Nämä tunteet toimivat kutsuna yksilöi-
tymisprosessiin, vaikka ihminen ei sitä välttämättä itse sillä tavalla tiedosta. 

Pelkoa uuden elämänvaiheen edessä tuntee Eeva Kilven Häätanhun eronnut 
Anna Maria, jonka lapset ovat jo lähteneet pois kotoa. Anna Maria on suunnitel-
lut muuttavansa syksyllä Kanadaan uuden miesystävänsä Ronin luokse. Muutok-
sen edessä hän hakee varmistusta ratkaisulleen palaamalla tuttuun ympäristöön, 
metsän keskellä olevaan kesämökkiin, jossa hänen tarkoituksenaan on viettää kesä 
vanha koira seuranaan. 

Anna Maria sulki silmänsä ja avasi ne taas, sulki ja avasi. Totta se oli. Hän oli 
tullut viettämään viimeistä kesäänsä täällä, yksin koiransa kanssa, niin kuin 
ennenkin. Sen jälkeen hänen elämänsä muuttuisi. Niin hän oli päättänyt. Vai 
elämäkö se oli päättänyt hänen puolestaan, johdattanut hänet tähän vaiheeseen? 
Minun elämäni muuttuu vielä kerran, hän oli ajatellut. Viimeisen kerran. Tai ei: 
viimeistä edellisen kerran. (Hää 19.)
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Idströmin ja Siekkisen romaanien tavoin myös Kilven teoksessa talo symboloi ih-
mistä. Anna Marian tupa kutsuu omistajaansa uudelleen tutustumiskäynnille. Yk-
silöitymisen syklisessä kiertokulussa kerran saavutettu henkinen harmonia ei ole 
pysyvä olotila, vaan se on tavoiteltava uudelleen tunnistamalla senhetkinen kehitys-
taso (vrt. Rauhala 1984, 3–4; Kulmala 2001, 343–344). 

He katsoivat tutkivasti toisiaan, tupa ja hän. Paljon oli tapahtunut sen jälkeen 
kun he viimeksi tapasivat ja paljon oli muuttumassa. Mitä sinulla on enää tänne 
tulemista, tuntui tupa kysyvän, kaiken sen jälkeen mitä meidän väliimme on 
ilmaantunut? Anna Maria tunsi kuinka silmiä alkoi kirveltää. Yllättävää. Ei hän 
nyt sentään itkien kuvitellut saapuvansa, vaikka mieli herkkänä tulikin. Käy pe-
remmälle, käski tupa. [– –] Näin väsyneitäkö sitä taas ollaan, tuntui tupa ihmet-
televän. – Näin väsyneitä, vastasi Anna Maria niiskuttaen. (Hää 32.)

Rita Felski toteaa, että fiktion sankarittaren vetäytyminen pois sosiaalisesta maa-
ilmasta on usein välttämätön välivaihe itseydenetsimismatkalla. Naisen on ensin 
etsittävä symbolista identiteettiä, joka mahdollistaa hänen osallistumisensa sosiaa-
liseen maailmaan. (Felski 1989, 142–143.) Häätanhun Anna Marian vetäytyminen 
yksinäisyyteen kauas normaalista arkimiljööstään noudattaa Felskin tunnusmer-
kistöä. Mökin rauhassa hänen on mahdollista kypsyä henkisesti tulossa olevaan 
sosiaalisen ympäristönsä muutokseen. 

Yksilöitymisen syklisyyttä ilmentää myös Häätanhun jatko-osa Unta vain, jossa 
Anna Maria vanhukseksi ikääntyneenä palaa samaan metsämökkiin etsimään ”pe-
rinpohjaista sisintään. Ja sen päätteeksi lepoa, syvää levollisuutta, rauhoittunutta 
oloa elämän juoksemisten jälkeen.” (Unt 12.) Elämä Kanadassa uuden aviomiehen 
Ronin kanssa on ollut monin tavoin tyydyttävää. Hyvästä aviosuhteesta huolimatta 
nainen on vuosien vieriessä alkanut tuntea itsensä yksinäiseksi ja rauhattomaksi. 
Unta vain -romaanin Anna Marian yksilöitymisprosessissa kulminoituu elämän 
lopullisuuden hyväksyminen ja rauhan löytäminen. (Unt 78–79.) 

Anja Snellmanin Safari Clubin päähenkilön Helena Valveen uudestisyntymis-
matka käynnistyy, kun hän tapaa Korkeasaaren intendentin 50-vuotispäivillä mie-
hen, joka on raiskannut hänet viisitoista vuotta sitten. Mieheen Helena on tutustu-
nut aikoinaan Safari Clubilla, jonne hän on ajautunut polttareiden jatkoille yhdessä 
opiskelijatovereidensa kanssa katutytöiksi pukeutuneina. Illan seurauksena hän on 
viettänyt yön miehen kanssa, joka on esitellyt itsensä Darwiniksi. Helena on sano-
nut olevansa Nana. Aamulla mies on lähtenyt sanaa sanomatta, ja tyttö on katsonut 
itseään peilistä tylysti itseinhon vallassa. ”Halvat kasvot puoliksi sulaneet. Ei mi-
kään hyvä olo.” Ulos päästyään hän on oksentanut. (Saf 20–26.) Kauhukseen Helena 
on tavannut miehen myöhemmin yliopistolla. Ukri Koskelaksi, laitoksen dosentik-
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si, identifioitunut mies on alkanut ahdistella häntä kirjelapuin, joiden allekirjoituk-
sena on ”Darwin käskee”. Miehen ahdistelu on kärjistynyt Helenan raiskaamiseen 
yliopistolla. (Saf 29–45.)

Raiskaus on ollut Snellmanin romaanin Helenan elämässä raskas musta taakka, 
jonka hän on tietoisesti yrittänyt unohtaa ja jonka hän on lokeroinut sisimpään-
sä käsittelemättä sitä tarkemmin. Ulkoisesti ja väliaikaisesti nainen on selviytynyt 
tragediastaan. Hän on valmistunut ammattiin, avioitunut ja saanut kaksi lasta. Pi-
dettyään raiskauksen jälkeen sapattivuoden Helena on vaihtanut opintoalaansa ja 
valmistunut eläinlääkäriksi (Saf 58). Työssään hän on menestynyt hyvin. 

Helena Valve oli hyvä ja tehokas kaikessa mihin ryhtyi, kympin nainen. Hele-
na oli tottunut olemaan se nuori nainen joka tulee. Niin eläintarhassakin, jonka 
historiassa Helena oli ensimmäinen naispuolinen vakituista virkaa hoitava eläin-
lääkäri. (Saf 59.)

Vaikka Helenan ulkoiset puitteet ovat kunnossa, käsittelemätön raiskaustrauma 
on kuitenkin ilmentänyt itseään psykosomaattisina vaivoina (Saf 50) ja estänyt hä-
nen syvällisen henkisen kehityksensä. Helenan pelkoa kohdata tunteensa ilmentää 
klassinen peilimetafora. Oman kuvan katseleminen ahdistaa häntä (Saf 106). Pratt 
(1981, 24–25) toteaa, että raiskaus loukkaa syvästi naisen fyysistä ja psyykkistä kos-
kemattomuutta. Siitä tulee keskeinen asia, vaikka nainen asettuisi avioliittoonkin. 

Ukri Koskelan tapaaminen laukaisee Helenan mielen sopukoissa viisitoista 
vuotta lokeroituneina olleet tunteet. ”Kuin jokin olisi ratkennut hänen sisällään.” 
(Saf 58.) Kriisin seurauksena Helena alkaa etsiä elämäänsä jotain uutta (vrt. von 
Franz 1997, 166–167) ja purkaa ahdistustaan kirjoittamalla anonyymina miehensä 
Eeliksen keskustelupalstalle, Sähköpaimeneen. 

”Minulla on sisälläni Kapseli”, Helena aloitti. ”Se on ollut siellä kauan, se on jo 
vanha ja harmaa ja liikkumaton ja olin jo unohtanut sen olemassaolon. Kunnes 
äskettäin törmäsin asiaan joka, niin kai voi sanoa, aikoinaan synnytti Kapselin. 
Tuntuu kuin terävä kivi olisi alkanut hiertää. Nirhaava ääni sisälläni paljastaa 
että siellä on jotain sinne kuulumatonta.” (Saf 68–69.)

Helenan ahdistusta pahentaa Ukri Koskelan uudelleen aloittama vaino. Mies aset-
taa tavoitteekseen saada ”Korkeasaaren Ensimmäisen Naisen” pois virasta mah-
dollisimman pian. Asian toteutumisesta hän lyö vetoa perustamansa yhdistyksen 
– Testoksen – poikien kanssa. (Saf 118.) 

Safari Clubissa valotetaan myös miehen pelkoja ja niiden syntymisen syitä. Ukri 
Koskelan patologisen vainoamisen taustalla on naistenpelko, mitä ilmentää muun 
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muassa miehen näkemä uni. Unessa meressä uivat kalat laulavat naisen äänellä ja 
ilkkuvat sukeltaessaan Ukrin ohi. Ukri on tukehtumaisillaan vedessä. (Saf 65–66.) 
Meri on yleismaailmallinen piilotajunnan vertauskuva, ja kalat ovat symbolisia 
piilotajunnan sanansaattajia. Jungin psykologiassa piilotajunta mielletään femi-
niiniseksi. (Esim. Jung 1976a, 34, 155–156; Jung 1972, 92–94.) Kalojen katsotaan 
edustavan hedelmällisyyttä ja elämää antavia voimia ja kuuluvan siten yhteen äidil-
lisyyden kanssa. Monissa kulttuureissa kalat yhdistetään rakkauden jumalattariin 
ja hedelmää kantavaan luontoon. (Biedermann 2004, 106.) Ukrin pelko voidaan tul-
kita hänen kyvyttömyydekseen käsitellä piilotajunnassa olevaa feminiinistä puol-
taan eli animaansa (vrt. esim. Jung 1976a, 138). 

Ukrin naisvihan syinä ovat kasvatus ja kodin ilmapiiri. Äitiinsä Ukri on petty-
nyt jo lapsena tämän kieltäydyttyä ottamasta koiraa. Isäänsä hän on pitänyt esiku-
vanaan ja omaksunut tämän asenteita. Isä pitää naisia hidasälyisinä ja vertaa heitä 
kissaeläimiin. ”Kissaeläin on kissaeläin, jos muuttuukin niin sen verran hitaasti 
ettemme me ole täällä sitä seuraamassa, isä sanoi tyytyväisenä.” Vanhemman Kos-
kelan aikaan naiset ovat lähteneet vähitellen konservointiosastolta pois. (Saf 108–
109, 155, 285.)

Mutta-romaanin Anjan uudestisyntymismatkan käynnistäjänä on tieto hänen 
poikansa Paavon henkisestä sairaudesta ja yllättävästä siirrosta läheiseen sairaa-
laan. Poikaan liittyy Anjan elämän kipein trauma, jota hän on yrittänyt olla ajat-
telematta. Pian synnytyksen jälkeen hän on joutunut luovuttamaan lapsensa kauas 
maaseudulla sijaitsevaan hoitokotiin, koska hän ei ole kyennyt huolehtimaan täs-
tä taloudellisten syiden ja asunto-olosuhteidensa vuoksi. Lapsen isältä hän ei ole 
saanut tukea, sillä tämä boheemi kirjailija pystyy hädin tuskin elättämään itsensä 
vanhalla ”koneen räyskällä” kirjoittamillaan teksteillä. Sukulaisiltaan Anja ei ole 
halunnut pyytää apua, koska hän on Aino-sisaren mielestä ”liian koppava”. Kum-
pikaan Paavon vanhemmista ei ole ollut myöskään henkisesti valmis vanhemmuu-
teen. Viranomaisten puoleen kääntymisen Anja on nähnyt ainoaksi vaihtoehdoksi 
järjestää poikansa hoidon. Kirjoitettuaan nimensä luovutuspapereihin hän on ollut 
helpottunut. (Mut 24, 44–49, 64, 88.) 

Luovutuksesta huolimatta Anja rakastaa poikaansa. ”Se oli niitä varmimpia asioi-
ta mitä maailmassa oli.” Lapsen odotus on ollut hänen elämässään onnellista aikaa. 
Synnytyksen jälkeen odotuksen riemu on laantunut. Anja on tuntenut itsensä köy-
häksi, väsyneeksi ja tyhmäksi eikä ole tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä. Pojan luo-
vuttaminen vastoin perimmäistä tahtoaan on Anjalle henkinen trauma, jota hän ei 
ole kyennyt käsittelemään. Lapsen ja tätä hoitavan psykologin kohtaaminen tuovat 
trauman kipeänä pinnalle. (Mut 44–49, 50–57.)
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Olenko minä Jeesus että minä kuolleita herätän? ajatteli Anja. Psykologi jatkoi, 
hän kyseli ja kyseli. Kuivat lehdet kahisivat. Laahauduttiin, laahauduttiin. Jossa-
kin virtasi synkkä joki ja Anja ei osannut tietä. (Mut 57.) 

Vaikka Anja ei halua tutkiskella itseään, ”katsella itseään ulkopuolelta”, hän joutuu 
sen kuitenkin tekemään (Mut 69). ”Minä, hän ajatteli vihaisesti. Minkälainen minä 
olen? Häntä pelotti se ettei hän ollenkaan tiennyt. [– –]. Hän oli joukko palasia. Hän 
oli rikki.” (Mut 21.) Anja tuntee voimakasta ahdistusta lapsensa psyykkisen sairau-
den vuoksi ja on tässä tilanteessa täysin neuvoton ja eksyksissä. 

3.3 vihreä maailma oppaana

3.3.1 nainen ja luonto

Naisen ja luonnon välinen voimakas yhteys, kuten esimerkiksi tutkimuskohteina 
olevissa Raija Siekkisen Saaressa ja Eeva Kilven Häätanhussa on kuvattu, on kiin-
nostanut monia naiskirjailijoita ja -tutkijoita. Muun muassa Simone de Beauvoir 
on todennut, että ”sylin hedelmällisyys liittää naisen luontoon ja hän saa tuntea sen 
elävän henkäyksen”. De Beauvoirin mukaan luonnossa nainen tuntee olevansa oma 
itsensä vailla sosiaalisia pakotteita. Hän ei ole enää puoliso, äiti ja taloudenhoitaja 
vaan ihminen. Luonnossa nainen kokee myös olevansa kokonainen ja tasa-arvoi-
nen, sillä ”veden arvoituksen ja huimaavien vuorien edessä katoaa miehen ylivalta”. 
(De Beauvoir 1981, 358.)

Naisten synnytysten ja muiden ruumiillisten kokemusten sekä kulttuuristen 
hoivaroolien on selitetty olevan syynä siihen, että naiset tuntevat samaistuvansa 
luontoon. Carol P. Christin (1980, 22) mielestä kulttuuriset asenteet ja roolit ovat 
rohkaisseet naista kehittämään hengenheimolaisuuden luonnon kanssa. Christ kat-
soo, että naisten mystiset kokemukset luonnossa lisäävät heidän autenttista itsey-
dentunnettaan. 

Naisen ruumiin ja luonnon välistä yhteyttä ei ole aina arvotettu positiivisesti. Fe-
ministisessä tutkimuksessa haluttiin 1970-luvulla purkaa stereotyyppinen nainen 
ja luonto -analogia, koska sen nähtiin olevan syynä naisten kulttuuriseen väheksyn-
tään (esim. Tuohimaa 1989, 136). Tähän pyrkimykseen vaikutti muun muassa Elaine 
Showalterin vuonna 1977 ilmestynyt teos A Literature of Their Own. British Women 
Novelists from Brontë to Lessing, jossa hän kuvaa biologisen sukupuolen naiskir-
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jailijoille aiheuttamia rasitteita (Showalter 1984, 73–99).4 Christin mukaan naisen 
biologiasta johtuvaan kulttuuriseen väheksyntään on syynä länsimaiseen ajatte-
luun syvään juurtunut käsitys luonnon ja hengen välisestä dualismista, jossa luonto 
nähdään vähempiarvoisena kuin henki. Miehet ovat samaistaneet itsensä henkeen, 
johon yhdistyy positiivisina pidettynä ominaisuuksia, kuten järki ja vapaus. Naiset 
on samaistettu luontoon, johon puolestaan liittyy vähempiarvoisina pidettyjä omi-
naisuuksia, kuten tunne ja ruumis. (Christ 1980, 25.) Myös Jung (esim. 1976b, 23) on 
anima- ja animus-käsitteitä määritellessään vastaavalla tavalla ajatellut, että mies 
edustaa järkeä ja nainen tunnetta, mistä häntä on voimakkaasti kritisoitu. 

Käsitellessään luontosuhdetta Aino Kallaksen tuotannossa Kukku Melkas on 
Christin tapaan todennut, että naisen ja luonnon välinen kytkös on riskialtis, kos-
ka siihen liittyy länsimaisen luontosuhteen sukupuolittunut alistamisen puhetapa. 
Naisen ja luonnon välinen kytkös on Melkaksen mielestä toiminut merkittävänä 
naisten oikeuksien ja vapauden rajoittajana. Todistelemalla naisen lähempää luon-
toyhteyttä on samalla todistettu nainen kulttuuriin kuulumattomaksi. (Melkas 
2006, 266–267.)

Historiallista taustaa vasten on ymmärrettävää, että feministinen kritiikki pyr-
ki alkuvaiheessa kyseenalaistamaan naisen kehityksen esteeksi nähdyn ”luonnol-
lisuuden” ja korosti kulttuurisen kontekstin merkitystä naiseuden ja sukupuolen 
analysoimisessa (esim. Koivunen & Liljeström 1996, 15; Liljeström 1996, 114). Tämä 
katsantokanta muuttui kuitenkin 1990-luvulle tultaessa, ja jakoa biologiseen ja so-
siaaliseen sukupuoleen alettiin kritisoida. Biologisen essentialismin kyseenalaistava 
kritiikki on osoittanut, että materiaalista ruumista ja siitä tuotettuja kulttuurisia 
määrittelyjä ja representaatioita on mahdotonta erottaa toisistaan (esim. Liljeström 
1996, 118–119; ks. myös Butler 2006, 54–635). Feministien piirissä on alkanut esiin-
tyä katsantokantoja, joiden mukaan naiseuden konstruktiossa molemmat aspektit 
– sekä sosiaalinen että biologinen – ovat yhtä tärkeitä. Beauvoirilainen väite ”nai-
seksi kasvetaan” on totta, mutta yhtä uskottavaa on, että naiseuden konstruktio 
määrittyy myös ruumiillisten ominaisuuksien mukaan. 

4 Showalterin mukaan 1800-luvulla vallitsi kaksoisstandardi, joka toisaalta rajoitti naiskirjailijoi-
den käytettävissä olevia aiheita ja toisaalta arvosteli naisten teoksia niiden rajoittuneisuudesta. 
Kielteinen kritiikki oikeutti väitteet siitä, että naisten kirjoittaminen on luonnostaan alempaa 
ja heikompaa kuin miesten kirjoittaminen yhdistämällä naisten kirjoittamisen essentialistisiin, 
olemuksellisiin näkemyksiin naisten biologiasta. Naisten ”luonnollisen” luovuuden katsottiin 
liittyvän kodinaskareisiin ja suvunjatkamiseen. (Showalter 1984, 73–99; ks. Morris 1997, 59.)

5 Teoksessaan Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous Judith Butler problematisoi 
biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelua ja määrittelyä. Hän toteaa muun muassa, että 
sosiaalisesta sukupuolesta voi tulla vapaasti kelluva keinotekoinen tuote, kun sen rakennettua 
luonnetta teoretisoidaan ratkaisevalla tavalla itsenäisenä biologisesta sukupuolesta. (Butler 
2006, 54–63.) 
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Sinikka Tuohimaa on vuonna 1989 julkaistussa artikkelissaan ”Luontofantasiat 
naiskirjailijoiden teoksissa” todennut, että naistutkimuksessa luontoa käsitellään 
myös arvokkaana osana ideologiaa. Naiset ovat nousseet puolustamaan luonnon 
merkitystä miehisen teknologian tuhotoimia vastaan. Nainen voi suhteessaan luon-
toon kunnioittaa sen alkuperäisyyttä ja turmeltumattomuutta sekä nähdä luonnon 
elämänlähteenä ja ylläpitäjänä. Nainen ja luonto -analogia ei enää merkitse negatii-
vista asennetta kumpaankaan. (Tuohimaa 1989, 137.) 

Melkas katsoo Tuohimaan tavoin, että naisen ja luonnon välinen kytkös on nais-
kirjailijoiden tuotannossa nähty mahdollisuutena sivilisaatiokritiikin esittämiseen 
sekä uuden emansipatorisen identiteetin määrittelemiseen (Melkas 2006, 266–267). 
Melkaksen mainitsema sivilisaatiokritiikki on selkeästi nähtävissä myös tutkimus-
kohteina olevissa teoksissa. Esimerkiksi Siekkisen ja Kilven teoksissa on runsaasti 
kuvauksia luonnon turmelemisesta, mikä symbolisesti kuvastaa naisen sortoa (ks. 
Felski 1989, 132). Kuten kohdassa 3.3.6 esitän, kirjailijat näkevät sorrossa myös uu-
den kasvun mahdollisuuden. 

Myöskään Christ ei näe syytä naisen ja luonnon välisen yhteyden vähättelyyn. 
Hän rohkaisee naisia omaksumaan uuden ajattelutavan, jossa ruumis nähdään tasa-
arvoisena sielun kanssa ja jossa inhimillinen yhteys luontoon on positiivisesti arvo-
tettu. Christin mukaan naisten henkisen etsinnän kuvauksissa ilmenee pyrkimys 
vastakohtaisuuksien yhdistämiseen ja harmoniseen synteesiin. Ihmisen ja luonnon, 
ruumiin ja sielun sekä järjen ja tunteen välinen oppositio pyritään sulauttamaan. 
Naisen henkisessä etsinnässä harmonia ja itseys saavutetaan ruumiin ja sielun yh-
distymisenä. (Christ 1980, 129–130.)

Luontosuhdetta suomalaisten mieskirjailijoiden tuotannossa tarkastellut Pertti 
Lassila toteaa, että kirjallisuuden luontosuhde on kulttuurituote ja arvokäsite. Suo-
malaisessa kirjallisuudessa luontosuhde syntyi romantiikan vaikutuksesta. Tästä 
johtuen luonnolla on ollut kiistaton arvo alusta alkaen, mutta kulttuuri sen sijaan 
on nähty arveluttavana. Kulttuuri tulkitaan ulkokuoreksi ja luonto ytimeksi, joka 
ulkokuoreen verrattuna on olennaisempi. Asioiden todellinen arvo paljastuu vasta 
siinä. (Lassila 2000, 12.) 

Lassilan esittämässä positiivisessa luontokäsityksessä on sitä samaa ajatteluta-
paa, johon Christ rohkaisee naisia. Luonto on kaiken perusta ja ydin. Luontoon 
samaistettu naisen ruumis, joka synnyttää uutta elämää, on myös kaiken perusta. 
Tämän hyväksyminen ja positiivinen arvottaminen on lähtökohta naisen henkises-
sä etsinnässä pyrittäessä kohti itseyttä ja kokonaisuutta.
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3.3.2 vihreän maailman arkkityypit

Luonnon, josta Annis Pratt käyttää kuvaavaa ilmaisua vihreä maailma, ilmiöillä 
on tärkeä merkitys fiktiivisille sankarittarille heidän etsiessään itseyttään. Prat-
tin mallissa vihreän maailman ilmiöt ja vihreän maailman rakastaja muodostavat 
uudestisyntymismatkan toisen ja kolmannen vaiheen. Erilaiset luontoon liittyvät, 
ennusmerkkeinä toimivat ilmiöt opastavat ja auttavat sankarittaria ylittämään es-
teitä. Vihreän maailman rakastaja, jolla tarkoitetaan ei-patriarkaalista rakastajaa, 
auttaa sankaritarta henkisessä etsinnässä johdattamalla hänet tutkimaan omaa si-
simpäänsä. Hän ei hallitse sankaritarta eikä ole uudestisyntymismatkan päämäärä 
tai käännekohta. (Pratt 1981, 139–140.)

Prattin mukaan fiktion nainen etsii luonnosta lohtua, seuraa, kumppanuutta 
tai riippumattomuutta. Erityisen tärkeä luonto on kehitysromaanien nuorille tyt-
töhahmoille ja uudestisyntymisromaanien vanhemmille sankarittarille. Luonnosta 
tulee sankarittaren liittolainen, joka pitää hänet kosketuksessa itseyteensä, taika-
kaluna, joka auttaa häntä löytämään oman tiensä vieraantuneessa miehisessä yh-
teiskunnassa. Useimmissa naisten kertomuksissa vihreä maailma on läsnä taakse-
päinkatsottuna eli jonakin, joka on jätetty tai jätetään taakse. Kun sankarittaret 
kohtaavat rajoituksia, joita heidän kehitykselleen asetetaan yhteiskunnassa, vihreän 
maailman muistot purkautuvat voimakkaana kamppailuna henkilökohtaisen auto-
nomian puolesta. (Pratt 1981, 16–24.)

Vihreän maailman arkkityypit juontavat juurensa esiklassisen ja klassisen ajan 
myyteistä, joissa juhlitaan kuolemaa ja uudestisyntymistä. Esimerkiksi Demete-
rin ja Koren sekä Ishtarin ja Tammuzin kertomukset kuvaavat tällaisia rituaaleja. 
(Pratt 1981, 170–171.) Tie uudestisyntymiseen kulkee molemmissa taruissa helvet-
tiin verrattavan manalan syvyyden kautta. Yleisemmällä tasolla minän kuolema ja 
ylösnousemus voidaan tulkita syvällisen muutoksen kuvaksi. (Korte 1988, 187–188.) 
Prattin mielestä miehen rooli jää Demeterin ja Koren myytissä merkityksettömäk-
si. Demeterin ja Koren sekä Ishtarin ja Tammuzin kertomukset ilmentävät naisten 
halua eroottiseen autonomiaan, merkittäviin sosiaalisiin rooleihin ja naisellisuuden 
juhlintaan. (Pratt 1981, 171, 176.) 

Naisten fiktiossa vihreän maailman rakastaja saattaa muistuttaa mytologisia ju-
malia, esimerkiksi Pania tai Dionysosta. Prattin mukaan vihreän maailman rakas-
tajan arkkityyppi näyttää olevan sukua kuolevalle jumalalle muun muassa Ishtarin 
ja Tammuzin myytissä. Vihreän maailman rakastaja voi olla myös kuviteltu hahmo 
tai manifestoitua joskus jopa eläinhahmona. Yleensä tämä hahmo assosioituu lä-
heisesti luonnon ilmestykseen, visioon vihreästä maailmasta. Ideaalinen rakastaja 
ruumiillistuu joskus todellisena miehenä naisten fiktiossa. Tällaiset kokemukset 
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ovat kuitenkin hetkittäisiä, ja yleensä siitä seuraa rangaistus. (Pratt 1981, 22–24, 
140, 170–173.)

Pratt toteaa, että naiskirjailijat ovat vuosisatoja käyttäneet kertomustensa pohja-
na Demeterin ja Koren myyttiä, joka ilmentää matriarkaalista kulttuuria. Kertomus 
yhdistää naissukupolvia ja hahmottaa naisen paikan sukupolvien kierrossa. (Pratt 
1981, 170–171.) Käyttäessään Demeterin ja Koren myyttiä naiskirjailija, kuten esi-
merkiksi tutkimuskohteena oleva Marja-Liisa Vartio, toimii linkkinä muinaisiin 
kulttuureihin ja välittää niissä vallinneita matriarkaalisia arvoja omaan aikalais-
kulttuuriinsa.6 Sinikka Tuohimaan (1994, 106) mielestä kansainvälisistä mytolo-
gioista peräisin olevat myytit elävät kirjallisuudessa niin kauan kuin ne tarjoavat 
merkittäviä arvoja ja elämänmalleja. Arvojen muuttuessa myytit voidaan muotoilla 
uuteen asuun. 

Rachel Blau DuPlessis, joka on tutkinut 1900-luvun naiskirjailijoiden kerronnal-
lisia rakenteita, toteaa, että naiset päätyvät yhä uudelleen muokkaamaan ja tulkitse-
maan klassisia myyttejä. Tehdessään näin naiskirjailijat joutuvat kohtaamaan kult-
tuurin perinteet ja kritisoimaan niitä. Myytin pääasiallinen tehtävä on DuPlessisin 
mielestä vallitsevan kulttuurin myöntäminen ja lujittaminen. Muokatessaan ja tul-
kitessaan myyttejä kriittisesti naiskirjailijat murtavat tätä hegemoniaa. (DuPlessis 
1985, 105–107.) Alicia Ostriker (1986, 315–318) katsoo DuPlessisin tavoin, että re-
visioimalla myyttejä naiset voivat määritellä uudelleen sekä itseään että kulttuu-
ria. Tällöin myytit saavat uudenlaisen sisällön, joka perustuu naiskokemukseen ja 
-tietämykseen. Ilmari Leppihalmeen (1995, 21) mukaan naiskirjallisuus on 1960-lu-
vulta alkaen kehittänyt erilaisia strategioita ratkaistakseen länsimaisen mytologian 
välittämän naiskuvan ongelman. Eräs tällainen strategia on tilan löytäminen nais-
subjektin itsemäärittelylle. 

3.3.3 saari itseydenetsimispaikkana

Saari on naisten fiktiossa paljon käytetty paikka, jossa sankarittaret etsivät itseään. 
Tulkintani mukaan saari on Jungin (1976a, 47–48) tarkoittaman paikkaa ilmentä-
vän muutosarkkityypin symbolikuva. Neljässä tutkimuskohteessa vertauskuvalli-
nen saari on keskeisessä roolissa eli Eila Pennasen novellissa, Raija Siekkisen ja Anja 
Snellmanin romaaneissa sekä Märta Tikkasen teoksessa Personliga angelägenheter. 

6 Eva Löfgrenin (1992, 48–50) mukaan Northrop Frye osoittaa kirjassaan Anatomy of Criticism. 
Four essays, kuinka myyttiset perusmallit ilmenevät kaikessa kertomataiteessa kaikkina aikoina 
ja kaikissa lajeissa, kansansaduista ja antiikin mytologiasta moderneihin romaaneihin.
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Fragmentteja saarisymbolista on myös Anu Kaipaisen, Annika Idströmin, Kerttu-
Kaarina Suosalmen ja Anna-Leena Härkösen romaaneissa. 

Symbolisesti saari merkitsee tutkimuskohteiden sankarittarille Prattin (1981, 25, 
158) tarkoittamaa vihreää maailmaa, jonne he palaavat uudistumista varten ja jossa 
he voivat käsitellä ahdistavia tunteitaan. Useat sankarittaret (Pas, Saa, Per, Saf, Jee, 
Juh) etsivät saarelta lapsuutensa onnea ja idylliä. Saaressa he tuntevat olevansa koto-
naan ja voivansa olla luonnollisia. Sankarittaret, joiden lapsuus ei ole ollut pelkkää 
idylliä, palaavat saareen ratkaistakseen menneisyytensä ongelmia (Mag). Saarelle 
meneminen voi myös kohdata esteitä eikä tunnu miellyttävältä (Mag, Jee). Itseyden-
etsimisprosessissaan sankarittaret joutuvat monta kertaa vain tähyämään saarelle 
uskaltamatta lähteä sinne (Sin, Avo).

Valitsemalla saaren teoksensa johtomotiiviksi naiskirjailija ilmentää Birgitta 
Svanbergin mukaan naisellista utopiaa. Saari symboloi eräänlaista naisellisen luon-
non rauhoitettua aluetta, jossa kasvillisuus on villiä ja kesyttämätöntä. Naisellisena 
maisemana saari muistuttaa Svanbergin mielestä Ellen Moersin kuvausta naiskir-
jallisuuden yksinäisistä ja villeistä paikoista, jossa naiset voivat ilmaista painostavia 
tunteitaan ja löytää itsensä. Svanberg katsoo, että saari symboloi myös naisen ruu-
mista. (Svanberg 1989, 161, 316; Moers 1977, 386.) Irma Korten (1988, 154) mielestä 
saari voidaan psykologisesti tulkita piilotajunnan alueeksi, jota ihminen on otta-
massa haltuunsa tiedostamalla uutta. 

Antamalla romaaninsa nimeksi Saari ja sijoittamalla teoksensa keskeiset tapah-
tumat saareen Raija Siekkisen voi katsoa ilmentävän Svanbergin (1989, 161, 316) 
tarkoittamaa naisellista utopiaa. Paula on muuttanut kesällä saareen aikomukse-
naan elää yksinäisyydessä pysyvästi. Saaressa hänen mieleensä palautuu onnelli-
sia muistikuvia lapsuudesta. Juodessaan aamukahvia saaren rantakalliolla hänelle 
tulee samanlainen hyvä olo kuin lapsena, kun hän on herännyt keittiössä kahvin 
ääressä puhelevien vanhempiensa ääniin ja kun ulkona on ollut tyyni ja helteinen 
sää. (Saa 13, 39.) 

Niinä päivinä mökin varjoisa hiljaisuus ympäröi häntä kuin lopullinen rauhan 
tila, ja hän ajatteli voivansa aina elää näin, yksinäisyydessä, ihmiset hitaasti 
unohtaen, ja samalla muistaen kaiken tarkemmin kuin koskaan ennen (Saa 15).

Saareen muutollaan Paula on tietoisesti tavoitellut vapaudentunnetta ja henkistä 
harmoniaa. Tätä ilmentää muun muassa romaanin peilimetafora. Muuttokuormas-
sa päällimmäisenä ollut peili ”oli heijastellut sinistä taivasta ja lintujen lentoa sen 
yli” (Saa 39). Siekkinen käyttää Saaressa peilimetaforaa eri tavalla kuin muut tut-
kimuskohteina olevat kirjailijat, sillä hänen päähenkilönsä ei katso omaa kuvaan-
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sa peilistä. Romaanin päähenkilön muuttokuormassa oleva peili heijastaa luontoa, 
joka puolestaan ilmentää päähenkilön tunnetiloja. Peilistä näkyvä taivas ja sininen 
väri symboloivat henkisyyttä ja tietoisuutta (Schottenius 1992, 88; Korte 1988, 189). 
Linnut puolestaan symboloivat ihmisen intuitiivista viisautta (Edinger 1992, 284) ja 
vapaudentunnetta (Svanberg 1989, 85). 

Tutkiessaan peilimetaforan käyttöä H. C. Andersenin sadussa ”Lumikuningat-
taren valtakunta” Sisko Ylimartimo (2002, 34) on todennut, että peili on symbolina 
kaksijakoinen. Myönteisesti käytettynä, kuten tulkitsen Siekkisen tehneen saareen 
muuton peilikuvauksessa, se ilmentää tietoisuutta, viisautta ja ajattelua. Myös Jung 
(1985, 187–189) on eräässä unitulkinnassaan yhdistänyt peilin älyyn ja ajattelu-
kykyyn. Kielteisesti käytettynä peili voi ilmentää esimerkiksi turhamaisuutta ja 
tuhoavia voimia (Ylimartimo 2002, 34). Siekkinen on käyttänyt teoksessaan kak-
soisvalaistusta: saaren tapahtumia tarkastellaan päähenkilön kertomana ja vasta-
rannalla sijaitsevasta talosta käsin sekä päinvastoin. Tämä tuottaa peilikuvia, jotka 
monimuotoistavat henkilökuvauksia ja jotka tuovat esiin myös negatiivisia aspekte-
ja (esim. Saa 19–22; ks. kohta 4.1.4.2). 

Prattin mukaan naisten fiktiossa vihreä maailma voi olla sankarittarelle niin 
tärkeä, että se merkitsee hänen koko maailmaansa. Sankaritar voi myös samaistua 
luontoon niin voimakkaasti, että hän kokee olevansa osa sitä. (Pratt 1981, 17–25.) 
Siekkisen romaanissa luonnolla ja päähenkilöllä on poikkeuksellisen tiivis yhteys. 
Luonto ilmentää Paulan mielentiloja ja hänen syvimpiä ajatuksiaan. Luonnonilmiöt 
ennakoivat ja kuvaavat myös romaanin tapahtumia. 

Saari, Paula muisti; se oli meressä kuin laiva ankkurissa, ja se liikkui. Sumuisena 
päivänä se oli uinut kauas merelle: toista rantaa ei näkynyt. Kirkkaana tuulisena 
päivänä se oli tullut mannerta aivan liki, [– –]. Saaren lähellä, hän muisti, oli 
karikko. Siinä oli kaksi isoa kiveä ja monta pientä, oli ruohoa kivien välissä, ja 
suurimmalla kivellä lokin pesä. [– –] Ja sitten, hän ajatteli, saaressa oli ollut kettu. 
Kertaakaan hän ei ollut sitä nähnyt, mutta oli herännyt sen haukuntaan joskus. 
(Saa 8–9.)

Myrskyllä saaresta ei pääse pois eikä mantereelta saareen, [– –]. Myrskyn jälkeen, 
hän muisti, maailma oli kuin uusi: tuuli oli silottanut kalliot, ajanut pois pilvet 
ja unet, mieli oli tyhjä kuin pitkän hyvän nukkumisen jälkeen; avara, tyhjä. (Saa 
10–11.)

Paulan saari on kuin hänen oma sielunmaisemansa. Elämänsä sumuisina päivinä 
hän on ajautunut etäälle itseydestään, kauas piilotajunnan vesille. Elämänsä kirk-
kaampina päivinä puolestaan hän pääsee lähemmäs mannerta eli itseään. Saaren 
lähellä oleva karikko symboloi itseyden löytämisen esteitä. Lokin pesä ja saaressa 
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asustava kettu kuvaavat unelmia. Elämän myrskyt hän joutuu kohtaamaan yksin. 
Myrskyn jälkeen mieli on tyhjä ja valmis uusiin kokemuksiin.

Siekkisen romaanin Paulan tavoin lapsuuden idylliä hakevat saarelta myös Eila 
Pennasen novellin ”Hänen viimeinen rakkautensa” Kirsti ja Anja Snellmanin Safari 
Clubin Helena. Kesäpaikassaan Suvisaaressa Pennasen novellin Kirsti ajattelee, että 
sieltä ”hän löytäisi lapsuutensa onnen, puhtaan, suuren, romanttisen tunteen” (Pas 
56). Suvisaari edustaa Kirstille lapsuuden onnellista turvapaikkaa, muistoa, jonne 
hän palaa uudistumista varten (vrt. Svanberg 1989, 161; Pratt 1981, 17, 25). Saareen 
Kirsti on paennut koettuaan pettymyksiä rakkaussuhteissaan. 

Pennasen novelli ilmentää, että symbolisessa naisten itsensälöytämispaikassa 
mies voi kokea olonsa kiusalliseksi ja vieraaksi. Novellin Heikki ei viihdy saaressa ja 
tuntee olevansa siellä vankina. ”Saaresta ei pääse pakoon” (Pas 45). Hän pitää saa-
ren ilmapiiriä ja tunnelmaa liian naisellisena. Mies on pelästynyt, että hänen oma 
poikansakin on niin tyttömäinen, ”puhua sopottaa kukille ja porkkanoille” (Pas 
50). Kirsti ei halua päästää Heikkiä pois saaresta. Mikäli mies palaisi kaupunkiin, 
”ihme olisi menettänyt oikean näyttämönsä” (Pas 56). Myös Siekkisen romaanissa 
mies kokee saaressaolon pakonomaisena ja ahdistavana (Saa 68). 

Safari Clubin tapahtumapaikkana on Korkeasaari. Vihreää maailmaa symbo-
loiva saari merkitsee päähenkilölle Helenalle koko hänen maailmaansa (vrt. Pratt 
1981, 17, 25). ”Korkeasaari oli oma maailmansa. Sen pauloihin joutuminen oli sukua 
Lapin hulluudelle.” (Saf 63.) Helena työskentelee unelmavirassaan Korkeasaaren 
eläinlääkärinä ja asuu perheineen samassa saaressa talossa, josta hän on haavek-
sinut jo lapsena (Saf 58–61). Paitsi onnela saari on Helenalle myös paikka, jossa 
hän voi turvallisesti kohdata kipeitäkin asioita. Saaren katseleminen antaa hänelle 
voimaa päästää tuskalliset muistikuvat piilotajunnastaan (Saf 282–283; vrt. Moers 
1977, 386). 

Saarella on ratkaiseva merkitys Personliga angelägenheter -romaanin molempien 
naissankarittarien kehityksessä. Norrgård on vanha saaristotila, jonka AnnaCi on 
saanut perinnöksi. Tilan päärakennus sijaitsee ylhäällä töyräällä kallioiden ja kata-
jien ympäröimänä. Ikivanha tammi ja sireenimaja ovat jäljellä, samoin marjapen-
saat ja hedelmäpuut. Norrgårdissa AnnaCi on viettänyt paljon aikaa lapsena Siri-
tätinsä kanssa, ja se on hänelle tärkeä paikka. (Per 28–30.) Kääntyessään päätieltä 
kohti Norrgårdia hänet valtaa syvä ilo ja tuttuuden riemu.

[V]arje krök på den slingrande vägen, syrenhäcken som hindrar insyn, sträckanarje krök på den slingrande vägen, syrenhäcken som hindrar insyn, sträckan 
med lönnen som glöder röd om höstarna, dockhuset med lekstugan, Farliga kur-
van där det gäller att ha låg fart både sommar och vinter. Ekarna och det ur-
åldriga kulturlandskapet där huslängorna växer fram mellan höjder och sänkor, 
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rytmiskt vända mot varann, från varann, sidlänges, alltid i kontakt med marken 
där de står. Jag förstår att pappa älskade det, det måste vara drömmen för en 
landskapsarkitekt. (Per 26.)(Per 26.)

Lauttamatkalla salmen yli AnnaCin levottomuus katoaa, ja hän tietää olevansa pe-
rillä. Norrgårdissa hän tunnistaa jälleen juurensa. (Per 26.)(Per 26.)

Nej det var fel. När jag är här är jag den jag egentligen är. Jag är j a g. Inte Anna 
längre, eller AC, utan AnnaCi, den jag var när jag var liten och alltid kommer att 
vara, nånstans. Eller ville vara åtminstone. (Per 24.)nånstans. Eller ville vara åtminstone. (Per 24.) 

Nimi Norrgård viittaa Kalevala-myytin Pohjolaan, joka Korten (1988, 85–86, 154) 
mukaan tarkoittaa piilotajunnassa olevaa saarta. Pohjola on Kalevalassa kuvattu 
pimeäksi paikaksi, jollainen piilotajuntakin on. Pohjolan ja sen väen määreet liit-
tyvät usein mereen, piilotajunnan yleismaailmalliseen myyttikuvaan. Korte tul-
kitsee Pohjolan edustavan sitä piilotajunnan aluetta, jonka ihminen on ottamassa 
haltuunsa. 

Pratt toteaa, että nuori nainen näkee vihreän maailman turvapaikkana. Hän 
katsoo luontoa retrospektiivisesti hahmottaessaan nykyistä paikattomuuttaan yh-
teiskunnassa ja etsiessään ratkaisuja tulevaa miehiseen kulttuuriin sopeutumista 
varten. Luonto edustaa naiselle kokonaisuutta. Ottamalla paikkansa luonnos-
sa hän ottaa samalla haltuun itsensä. (Pratt 1981, 16–17.) Palatessaan lapsuutensa 
Norrgårdiin myös Personliga angelägenheterin AnnaCi kokee olevansa oma itsensä. 
Norrgårdissa hän tuntee itsensä rauhalliseksi ja saa voimaa kohdata rakkaussuhtee-
seensa liittyvät tunteet. Prattin tavoin Simone de Beauvoir (1981, 358) katsoo luon-
non tarjoavan naiselle mahdollisuuden tuntea itsensä kokonaiseksi. De Beauvoir 
tuo esiin myös luonnon merkityksen voimanlähteenä. 

Tikkasen romaanissa saarella ja naisen ruumiilla on selkeä yhteys (vrt. Svanberg 
1989, 316). Norrgårdissa piilotajunnan vietit ja animaaliset tarpeet pääsevät valloil-
leen. Lähtiessään Norrgårdiin AnnaCi ottaa mukaansa vain sellaista ruokaa, josta 
hän ei pidä, sillä saaristotilalla hänen kontrollinsa pettää. Hän syö ja nukkuu hillit-
tömästi. (Per 25–26.) Vastaavasti tekee Siekkisen romaanin Paula (Saa 45). 

Personliga angelägenheterin Cecilian ja Lorenzin suhteen loppuselvittely tapah-
tuu Norrgårdissa, jonne nainen saapuu kutsumatta. Hän seisoo miehen kynnyk-
sellä, jonka yli kukaan ei ole kutsumatta tullut sen jälkeen, kun mies on ottanut 
talon haltuunsa, ei edes hänen vaimonsa (Per 179).(Per 179). Tikkasen romaanissa saari on 
myös miehelle tärkeä vetäytymispaikka, jossa hän voi koota voimiaan ja olla oma 
itsensä. 
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Och nu hade hon som hette Cecilia letat sig fram till min hemligaste vrå, stod på 
tröskeln till mitt innersta. Över den hade ingen någonsin objuden tagit ett enda 
steg. (Per 187.)(Per 187.)

Anna-Leena Härkösen Juhannusvieraassa kuvattu Kielosaari vastaa Svanbergin 
(1989, 161) luonnehtimaa naisellisen luonnon rauhoitettua aluetta, jossa kasvillisuus 
on kesyttämätöntä. Kielosaaressa kasvaa puita niin tiheässä, ettei aurinko pääse 
kunnolla paistamaan niiden lomitse. Kielot uinuvat hämärässä lehtiensä suojassa. 
”Tänne ei maailma ylettynyt.” Sammalten peittämällä kivellä istuen Tuija kuuntelee 
silmät suljettuina joen kohinaa ja lintujen ääntelyä. Tähän hän haluaisi jäädä iäksi. 
(Juh 92–93.) Härkösen kuvaama Kielosaari muistuttaa Tikkasen romaanin Norr-
gårdia, jossa AnnaCi mieltää tietoisen maailman olevan kaukana. 

Romaanissa Magdaleena ja maailman lapset Mataleenan saarimatka ilmentää 
halua palata lapsuuteen mutta ei idyllisessä mielessä. Alkavassa sekavuustilassaan 
Mataleena menee saaressa olevaan, isänsä omistaman huvimajan torniin, jossa hän 
on lapsena käynyt leikkimässä veljensä kanssa. Saareen menomatkalla Mataleenan 
aggressiivisuus alkaa purkautua. Mennessään hän hakkaa poikki saareen johtavan 
valkean, koristeellisen sillan. Saaressa hän haluaisi selvittää välinsä isänsä kanssa. 
Isä ei kuitenkaan tule, vaan Martta ja Toivo hakevat hänet veneellä saaresta pois. 
(Mag 217–223.) 

Kaipaisen romaanissa kuvataan miehen patriarkaalista halua hallita naista. Mar-
tan isä on hänen pojilleen miehenmalli. Kaikesta päätellen isoisän patriarkaalinen 
kasvatusmetodi on onnistunut, koska pojista ”oli mukavaa katsoa, kun vaari hak-
kasi saaren ympärille railoa” (Mag 192). Railon hakkaaminen symbolisen naisten 
itseydenlöytämispaikan ympärille ilmentää isoisän halua estää naisten yksilöity-
mispyrkimykset. 

Romaanissa Jeesuksen pieni soturi Elisan haluttomuutta kohdata sisimpänsä ku-
vastavat symbolisesti saareen menon esteet. Saari – Elisan tiedostamaton – on vieras 
ja etäinen, eikä siellä ole sopivaa maihinnousupaikkaa. Pakon edessä Elisa joutuu 
kuitenkin matkaamaan saareen ja kohtaamaan siellä likaisia, epämiellyttäviä asioi-
ta. Hän näkee sielunsa silmillä, että saari on syntyessään tarjonnut vehreän kasvu-
alustan, mutta ihmiset ovat lianneet sen. Myös vesi, toinen piilotajunnan elementti 
(esim. Jung 1985, 122), on likaista. Elisa voittaa kuitenkin inhonsa, kävelee saaren 
saasteisella nurmella ja ui limaisten levien täyttämässä vedessä. Tämä ilmentää, että 
itsensä voitettuaan Elisa pystyy kohtaamaan piilotajuiset kasvunsa esteet. 

[H]än oli lähtenyt uimaan vastapäiseen pieneen saareen, sen ranta oli vieras, hän 
ei ollut koskaan käynyt siellä, ei uiden, ei veneellä, ja aina hän oli pelännyt vierai-
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ta rantoja [– –]. Saari oli kauempana kuin hän oli kuvitellut, välimatkat vedessä 
pettivät aina, hän ajatteli, rannat olivat kiviset, ei kalliota, ei soveliasta maihin-
nousupaikkaa, verkonkohoja oli kellunut rantavedessä, saarta ympäröi leveä ve-
siruohovyöhyke [– –] hän oli päässyt maihin ja nähnyt, että saari oli joskus ollut 
luoto, karikko, johon tuulen ja veden tuomana oli alkanut kerääntyä kortetta, 
puuta, kaislaa, siemeniä lintujen mukana, maa kohonnut vähitellen, alkanut kas-
vaa heinää ja puita, rannalle noustessaan hän oli saattanut kuvitella syntyhis-
torian, kivien välit tasoittuneet, niin että voi kävellä, nurmea oli ja polku meni 
nurmikon poikki, polun varrella kasvoi tervaleppiä, papereita oli heitelty nurmi-
kolle, puiden väliin, tupakkapaketteja, natsoja oli ollut kaikkialla, käytetty kor-
tonki virunut rantakivellä, pullonkorkkeja, rikottuja pulloja. Hän oli seissyt terä-
väsärmäisellä kivellä, katsellut ympärilleen, nurmea, sameaa sinilevää kasvavaa 
vettä, veden alla heikosti kuultavia liman peittämiä kiviä, ajatus kävelemisestä 
ihmisten likaamalla nurmella, ajatus laskeutumisesta vihreiden levämöykkyjen 
täyttämään veteen oli tuntunut kuvottavalta, ja hän oli tehnyt ne kummatkin, 
tehnyt pakon edessä, oli kävellyt nurmella toiseen kohtaan ja solunut siitä hitaas-
ti, pärskeitä nostattamalla pää koholla veteen ja uinut takaisin. (Jee 184–186.)

Yksilöitymisprosessinsa aikana sankaritar joutuu usein ensin keräämään rohkeutta 
tunteidensa käsittelyyn ”astuakseen saarelleen”. Moni sankaritar joutuu tähyämään 
kauan kaukaista saartaan, kuten esimerkiksi Avoimien ovien päivän Asta (Avo 186). 
Saari tuntuu myös Sinitaivaan naishahmoista saavuttamattomalta, paratiisinomai-
selta paikalta. Romaanin Virpi unelmoi lähtevänsä Intian valtameressä olevalle 
saarelle, jota ei näy edes kartoissa ja jonka rannalla on vitivalkoista hiekkaa, loivia 
laguuneja ja ylväitä palmuja. Saaren ympärillä on kirkas, sininen meri ja taivas, joka 
kaareutuu tuon ihanuuden ylle sulautuen meren siniseen utuun. (Sin 212.)

Itseyden etsiminen saaressa ei johda kaikkien sankarittarien kohdalla positii-
viseen lopputulokseen. Pennasen novellin Kirsti joutuu palaamaan saareltaan rik-
kinäisempänä kuin hän on sinne mennessään. Kaipaisen romaanissa Mataleena ei 
myöskään löydä saaressa elämälleen ratkaisumallia. Kirstin ja Mataleenan itseyden-
etsinnän tuloksettomuutta ja heidän epäitsenäisyyttään kuvastavat myös saaresta 
poistumistavat. Molemmat lähtevät saarelta toisen henkilön ohjaamassa veneessä 
(Pas 65; Mag 223), mikä Jungin (1985, 191) mukaan ilmentää, että henkilö ei itse 
hallitse muutosprosessiaan. Saaren päähenkilön itseydenetsintä ei ole yhtä epätoi-
voista kuin Kirstin ja Mataleenan, sillä Paula soutaa itse pois saareltaan (Saa 117). 
Romaanin myöhemmässä vaiheessa hän saavuttaakin itseytensä.
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3.3.4 vesi piilotajunnan symbolina

Vesi ilmenee tutkimuskohteissa piilotajuntaa symboloivana elementtinä. Jungin 
mukaan vesi tarkoittaa henkeä, joka on tullut alitajuiseksi. Elävä henki mahdollis-
taa ihmeiden tapahtumisen, esimerkiksi henkisen uudestisyntymisen. (Esim. Jung 
1976a, 28.) Tutkimuskohteissa vesi symboloi usein tilaa, jossa sankaritar tuntee toi-
vottomuutta eikä vielä tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Esimerkiksi Mongolien Mar-
jun tietoisuuteen pyrkivää piilotajuntaa symboloi kiitävä virta. Tietämättömyys, 
mitä tehdä, kuvastuu liukkaina kivinä, joilta hän turhaan etsii jalansijaa (Mon 173). 
Mutta-romaanin Anjan toivottomuutta ilmentää jossakin virtaava synkkä joki (Mut 
57). Avoimien ovien päivässä Astan epätoivoa ja tietämättömyyttä kuvaa rauhaton 
meri, jonka ”vatsa on sekaisin” ja jonka ”sisälmykset kuohahtavat rantakiville” (Avo 
186). Vesi voi olla myös houkutteleva ”aaltoileva ihanuus” (Pas 66) tai uudistumi-
seen kutsuva mystinen lampi (Hää 152–154). 

Se on sitten kevät -romaanissa joki, jonka Anni karjakoksi tullessaan ylittää ja 
jonka yli hänet viedään viimeiselle matkalleen, on kirjailijan tietoisesti käyttämä 
keskeinen symboli. Jokeen assosioituu koko teoksen perustunnelma, ja ilman tätä 
symbolia kirjaa ei Vartion mukaan olisi voitu julkaista. (Se 5, 214; Vartio 1996, 97.) 
Annin yksilöitymiskehityksessä joen ylitys taloon tullessa symboloi tulkintani mu-
kaan siirtymistä kohti piilotajunnassa tapahtuvaa tunteiden käsittelyä ja poisläh-
tiessä prosessin lopullista päättymistä.

Vesi esiintyy tutkimuskohteissa erilaisissa muodoissa. Nainen voi symbolises-
ti etsiä itseyttään hakkaamalla jäätä kuten Nu imorronin Fredrika (Nu 69). Fred-
rika kertoo Andersille tämän soittaessa Ruotsista: ”[V]i har hackat is [– –] Väldigt –] Väldigt Väldigt 
mycket is” (Nu 69). Jää on ikään kuin kuori, joka pitää murtaa, jotta sen alta löytyisiJää on ikään kuin kuori, joka pitää murtaa, jotta sen alta löytyisi 
todellinen itseys. Jääsymboli esiintyy aina, kun Fredrikalla on vaikeaa Andersin 
kanssa ja kun hän ei tiedä, mitä tehdä. Ensimmäisen kerran tapahtuu näin jo heidän 
seurusteluaikanaan.

[F]lera nätter gick jag omkringlera nätter gick jag omkring
bara gick och gick ute i stan, nere vid vattnet, det var november och iskallt men 
ingen is, svart vatten var det och jag gick runt och runt, jag fick ju inte, ville ju 
inte men hur skulle jag annars
jag utan Anders
en halv apelsin som saften bara rann och rann ur (Nu 82–83).

Seurusteluaikana Fredrika ei vielä ole joutunut kokonaan unohtamaan itseään. Hä-
nen minuutensa ympärille ei ole kehittynyt jäätä, vaikka ”oli marraskuu ja jääkyl-
mää”.



92

iiris kuusinen

Anu Kaipaisen romaanissa Magdaleena ja maailman lapset vesi toimii symboli-
sena itsetunnistuksen peilinä (Mag 88, 257) ja tietoisuuden ravitsijana (Mag 47–51). 
Romaanin Mataleena yrittää tunnistaa itsensä katsomalla kuvaansa vesipeilistä.

Hän pesi pitkät hiuksensa, huuhtoi ne, kuivasi ja harjasi niin että ne kiilsivät kuin 
sula kulta. Hän katsoi itseään laiturin vesipeilistä. Suortuvien välistä ui kuollut 
kala silmäterät mädäntyneinä. (Mag 257.)

Jung katsoo, että tietoisuus tarvitsee piilotajunnan energiaa ja ravitsevuutta ollak-
seen vitaalinen. Kalat ovat vertauskuvallisia piilotajunnan asukkaita ja sanansaatta-
jia.7 Ne toimivat linkkeinä tietoisuuden ja piilotajunnan välillä tuoden piilotajunnan 
energiaa tietoisuuteen. (Jung 1976a, 155–156.) Kaipaisen romaanissa Mataleenan 
hiussuortuvien välissä uiva kuollut kala symboloi piilotajunnan ja tietoisuuden vä-
lisen elävän yhteyden katkeamista. 

Edellä esitetty Kaipaisen romaanin sitaatti on mahdollista tulkita myös kirjai-
lijan kritiikiksi kristinuskon ulkokultaiseksi muuttunutta sanomaa ja ilmenemis-
muotoja kohtaan. Tätä kritiikkiä esiintyy useissa muissakin romaanin kohdissa 
(esim. Mag 130, 205–213, 246). Jungin mukaan kala on myös Kristuksen symboli. 
Tämä symboli pohjautuu alkukristittyjen käyttämään samaan vertaukseen. Kalan 
merkin avulla varhaiset kristityt tunnistivat uskonveljiään.8 Jung pohjaa symbo-
linsa myös astrologiaan, sillä noin kaksituhatta vuotta sitten kristinuskon alkaessa 
eläinradan merkki siirtyi oinaasta kalojen merkkiin. (Edinger 1996, 65–79; ks. Jung 
1976b, 81–103.) Mataleenan hiussuortuvien välissä mädäntynein silmäterin uivan 
kalan voidaan tulkita ilmentävän kristinuskon alkuperäisen sanoman häviämistä ja 
kirkollisten sakramenttien mädännäisyyttä. 

Tietoisuuden ravitsijana vesisymbolia on käytetty Mataleenan ja Toivon tapaa-
miskohtauksessa. Mies pyytää Mataleenalta juotavaa ja naisen tiedustellessa, mitä 
hän saisi vastineeksi, mies sanoo: ”Elävää vettä” (Mag 47–51). Elävä vesi tarkoittaa 
oppeja, joita Toivo ryhtyy välittämään Mataleenalle.

Piilotajunnan positiivista ravitsevuutta symboloi Eeva Kilven Häätanhussa koh-
taus, jossa Anna Maria ja hänen miesystävänsä Ron istuvat metsän keskellä olevan 
lammen rannalla isolla kivellä ja ruokkivat kaloja. Lampi on Anna Marialle tärkeä 
paikka, jonne hän on vienyt elämänsä merkittävät ihmiset. (Hää 152–154.) Paikan 
pyhyyttä symboloivat rannalla kasvavat pihlajat. (Hää 152–154; ks. Biedermann 

7 Teoksessa AION. Beiträge zur Symbolik des Selbst Jung on tarkastellut kalasymboliikkaa laajasti 
muun muassa kristinuskon ja alkemian näkökulmista.

8 Edward F. Edingerin (1996, 65) mukaan Uudessa Testamentissa mainitaan symbolinen kala 
useassa paikassa. Muun muassa ”Matteuksen evankeliumissa” Jeesus kutsui kalastajia mukaan-
sa sanoen: ”Seuratkaa minua niin teen teistä ihmisten kalastajia.”
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2004, 275–276.) Uimalla lammessa Anna Maria ja Ron pääsevät osallisiksi piilota-
junnan vitaalisuudesta. 

He olivat katselleet pienten kalojen uiskentelua kiven päällä ja pyydystäneet niil-
le hyttysiä ja kärpäsiä, jotka ne kiireesti riensivät nappaamaan veden pinnalta. 
Sitten uineet lammen jääkylmässä vedessä. 
– Minä uin tässä ainakin kerran joka kesä, Anna Maria oli sanonut hampaat 
kalisten. – Se on uhri. 
Myös suopursut olivat olleet kukassa pitkin rantoja ja kuvastuneet veteen niin 
että lampi oli ollut kuin seppelöity. (Hää 154.)

Anna-Maija Ylimaulan romaanissa vedellä on syvällinen symbolinen merkitys. 
Idyllin Ansa ja Turkka tapaavat Islannissa maauimalassa ja aloittavat yhteisen elä-
mänsä uimalla lämpimässä vedessä paljaan taivaan alla suurten lumihiutaleiden 
pudotessa (Idy 19). Romaanin lopussa Ansan ja heidän lastensa elämä päättyy ve-
teen (Idy 208). Elämän vedestä on kasvanut kuoleman virta (Tuominen 1984). Vesi 
on muutoinkin tärkeä elementti Ylimaulan teoksessa. Romaanin Ansa käyskentelee 
mielellään talonsa läheisyydessä olevan meren rannalla hakiessaan vastauksia sisäl-
lään polttaviin kysymyksiin ja etsiessään rauhaa (Idy 201–203). Vihreän maailman 
elementtinä meri tuo hänelle lohtua (vrt. Pratt 1981, 16–24). 

Vastaavasti kuin Idyllin Ansa etsii rauhaa meren rannalta myös AnnaCi Per
sonliga angelägenheterissä. Tutkiskellessaan itseään Norrgårdissa AnnaCi tuntee 
itsensä surulliseksi, yksinäiseksi ja epäileväksi. Piilotajuntaa ja vihreää maailmaa 
symboloivan meren läheisyydessä hän kokee saavansa yhteyden sisimpäänsä. Meri 
rauhoittaa häntä ja suhteuttaa asiat. Kaikki epäolennainen katoaa. (Per 31.) Luonto 
on AnnaCille Prattin (1981, 16–24) tarkoittama liittolainen, joka auttaa häntä oman 
tien löytämisessä. 

Kollektiivinen piilotajunta kätkee vuosisatoja vanhoja arkkityyppejä, jotka saa-
vat tietoisuudessa ilmiasunsa aikalaiskulttuurin koodien ehdoilla (ks. esim. Jung 
1976a, 95–96). Eila Pennasen novellissa meren kätköissä ovat kiehtovat Radžan puu-
tarhat. Novellin Kirsti on ottanut itselleen koiranpennun Filippan, jota hän kutsuu 
viimeiseksi rakkaudekseen ja vertaa Radžan puutarhojen tiikereihin (Pas 48–49). 

Katso, kuinka se on kaunis, tuo pentu. Kuin Radžan puutarhojen tiikerit, Kirsti 
sanoi puoliääneen. Hänelle se oli yllätys. Nyt vasta hän yhdisti koiran lapsuuden 
leikkikuvitelmiin. [– –] Nehän olivat meren pohjalla. Seisoimme niemenkärjessä 
ja katselimme veteen ja näimme ne. Niiden karva kiilsi merenalaisen auringon 
paisteessa kuin metalli. Kaislaviidakko huojui salaperäisesti … Ruskeat naiset 
kantoivat ruukkua päänsä päällä kulkien rytmikkäästi ja pelotta tiikerien ohitse. 
(Pas 49.)
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Tiikeri symboloi rohkeutta, intohimoa ja suojelua. Tiikeri liitetään myös äitijuma-
lattariin, kuten esimerkiksi vähäaasialaiseen Kybeleen. (Shepherd & Shepherd 2002, 
178–179; Biedermann 2004, 371.) Merenalaiset Radžan puutarhat edustavat Kirstille 
syvältä piilotajunnasta kumpuavaa unelmaa matriarkaattisesta yhteiskunnasta, jos-
sa rakkaus on romanttista, puhdasta ja suurta. Tätä lapsuutensa haavekuvaa Kirsti 
tavoittelee Suvisaaressa (Pas 56). Koiranpentuun hän projisoi unelmiaan. Radžan 
puutarhojen onni jää novellin Kirstille kuitenkin haaveeksi. Hän joutuu poistumaan 
Suvisaaresta näkemättä ”meren vihreätä, kuohuvaa ihanuutta” eli piilotajunnan tar-
joamia mahdollisuuksia (Pas 66).

3.3.5 luonto – ilon, rauhan ja voiman lähde

Vihreä maailma on monille tutkimuskohteiden sankarittarille suuren ilon, rauhan 
ja onnen lähde, josta he ammentavat elämäänsä voimaa. Luonnossa sankarittarilla 
on mahdollisuus vapautua sosiaalisista pakotteistaan, jolloin he herkemmin kyke-
nevät aistimaan siellä virtaavan elämänvoiman ja sulauttamaan siitä osan itseensä-
kin. Vihreän maailman mahdin edessä asiat saavat oikeat mittasuhteet. Tutkimus-
kohteissa käytetyt myönteiset luontokuvat ennakoivat usein jonkin sankaritarta 
askarruttaneen asian selkiintymistä (esim. Per 81). 

Naiskirjailijoiden tutkimuskohteissa käyttämistä positiivisista luontokuvista vä-
littyy suomalaisen luonnon kauneus. Herkimmillään luontokuvat ovat lyyrisiä, ja 
niissä on kansallisromanttista sävyä. Luonto merkitsee tutkimuskohteiden sanka-
rittarille samaa kuin Aleksis Kivelle – paratiisimaista onnelaa, pakopaikkaa pahasta 
maailmasta (ks. Tuohimaa 1989, 136). Pertti Lassilan mukaan romanttisen tietoi-
suuden edellytyksenä on kohteeseen samaistuminen. Todellisuus otetaan haltuun 
sulautumalla sen kanssa yhteen tunteen avulla. Tämä koskee myös suhtautumista 
luontoon. (Lassila 2000, 30.) Tällaista romanttista, tunnevaltaista samaistumista on 
nähtävissä esimerkiksi Eeva Kilven Häätanhussa. 

Kesäinen luonto on keskeisessä roolissa Häätanhun päähenkilön uudestisyn-
tymismatkalla. Romaanin Anna Maria havainnoi kaikilla aisteillaan kesän etene-
mistä, mikä on kuvattu kirjassa yksityiskohtaisesti. Nainen ikään kuin samaistuu 
maisemaan elämään yhdessä kasvien ja eläinten kanssa (vrt. Christ 1980, 22; de 
Beauvoir 1981, 358; Pratt 1981, 17). Päähenkilön saapuessa metsämökilleen ome-
napuut kukkivat (Hää 9) ja pesää rakentavien lintujen laulu kajahtaa kaikkialta (Hää 
18). Romaani päättyy syksyn loistavaan ruskaan (Hää 263). Anna Marian aikoma 
elämänmuutos kypsyy kesäisen luonnon muutosten myötä. Ennen muutosta hän 
haluaa ”kirjoittaa Suomen kesäyön” omaan muistiinsa (Hää 170).
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Mökkiä ympäröivää metsää ja hiljaisuutta, jossa kuuluu vain lintujen laulu, 
Anna Maria pitää tärkeänä. Metsällä on Kilven romaanissa myyttinen sävy. Tul-
lessaan metsämökilleen Anna Maria siirtyy ikään kuin toiseen todellisuuteen, pois 
arkimaailmastaan. Hän kokee, että metsä pitää hänestä huolen. ”Kaikkia jotka tän-
ne tulevat minä pidän Jumalan lähettäminä, metsän minulle antamina” (Hää 56). 
Metsän antamina hän pitää kaikkia itselleen tärkeitä ihmisiä, esimerkiksi miesys-
täväänsä ja lapsiaan (esim. Hää 152). Metsän keskellä ovat syntyneet myös hänen 
merkittävät henkiset opastajansa, Kontti-Armas ja Elisa Saavalainen, jotka näkevät 
luonnon merkeissä enteitä tulevasta (Hää 60, 64, 203–204).

Teoksessaan Archetypal Patterns in Women’s Fiction Annis Pratt osoittaa esi-
merkkejä sellaisesta angloamerikkalaisesta kirjallisuudesta, jossa sankaritar asuu 
yksin metsän keskellä ja omaa maagisia kykyjä. Luonto tarjoaa naiselle riippumat-
tomuuden ja eheyden, mitä hän ei voi muuten kokea patriarkaalisessa yhteiskun-
nassa. (Pratt 1981, 17–22.) Sinikka Tuohimaa on todennut, että Prattin nimeämää 
arkkityyppiä ”ikääntyvä viisas nainen yksin metsässä” edustava sankaritar esiintyy 
myös Eeva Kilven novellituotannossa.9 Tällainen sankaritar on tietoisesti valinnut 
elämänmuodokseen yksin asumisen rapistuvassa talossa metsän keskellä, jossa hä-
nellä on mahdollisuus tutustua luonnon salaisuuksiin ja vaalia sen villiä itseyttä. 
Tuohimaan mielestä kasvien, eläinten ja metsän kutsu kertoo kirjailijan pettymyk-
sestä ihmisten kulttuuriin. Villin luonnon tietoinen valinta kulttuurimaiseman 
vastakohtana ilmentää naiskirjailijalla mahdollisuutta autenttiseen ja myönteiseen 
elämiseen, mahdollisuutta etsiä itseyttä tiedostamattomasta. Laajempana pyrki-
myksenä on halu yhdistää sisäinen ja ulkoinen maailma eli tietoinen ja tiedostama-
ton. (Tuohimaa 1989, 146, 150–151.) Mainittua arkkityyppiä edustaa myös Kilven 
romaanien Häätanhu ja Unta vain Anna Maria. Jälkimmäisessä romaanissa pää-
henkilö itse toteaa asian.

Eivätkös tarinat ja perimätieto olekin täpötäynnä vanhoja, yksinään metsässä 
asuneita naisia, joita joko pelättiin tai vähäteltiin. Ainakin vieroksuttiin. Tuskin 
kukaan ymmärsi, että he yksin metsässä selviytyessään ovat olleet oman elämän-
sä hallitsijoita. Todellisia elämäntaiteilijoita. Määränneet itse itsestään. Omalla 
tavallaan. Vähään tyytyen. Suurenmoisesti omavaltaisuudestaan ja itsetunnos-
taan salaisesti nauttien. Eihän hänkään missään ollut voinut niin hyvin kuin 
täällä metsässä. (Unt 17.)

Häätanhussa luonnon keskellä eläminen saa Anna Marian miettimään oman elä-
mänsä rajallisuutta ja omaa elämänvaihettaan, premenopaussia. Päähenkilön mie-

9 Esimerkiksi novellikokoelman Se mitä ei koskaan sanota novellissa ”Hylkääminen”. 
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lestä yksi naisen elämän taitekohdista on neljänkymmenen jälkeen, jolloin lapset 
lähtevät kotoa. Silloin aikuisuuden ja vanhuuden väliin jää rako, ei-kenenkään aika, 
jota varten ihmisellä ei ole mitään ennakkosuunitelmaa. Tämän ajan voi hukata, 
antaa kaiken mennä, jäädä yksinäisyyteen ja unohtua. Sen voi nähdä myös mahdol-
lisuutena tarttua elämäänsä, vastaanottaa ja olla avoin elämän tarjoamille asioille. 
(Hää 35.) 

Luonto ohjaa Anna Mariaa hänen ratkaisussaan. Oivallukset syntyvät usein yöl-
lä kuun valaistessa maisemaa (esim. Hää 76, 180). Piilotajuntaa symboloivan yön 
(esim. Korte 1988, 71) viestit ovat viisaita. Yön hämärässä selkenee, miksi Anna Ma-
ria on kiintynyt miesystäväänsä. Mies uskoo samaan asiaan kuin hänkin: ihmisen 
sisäisen itseyden voimaan, joka parhaimmillaan tuo suurta iloa ja antaa elämälle 
suuntaa.

Tämä maisema herättää minut öisin, hän ajatteli. Se haluaa näyttää itsensä vielä 
kerran joka puolelta, haluaa minun muistavan, lähettää päivän painajaiset he-
rättämään minut yön rauhaan ja kuulauteen. Jotta kuulisin hiljaisuuden keskellä 
miten se hengittää minun ympärilläni ja miten hyvin meidän hengityksemme so-
pivat yhteen. Jotta tuntisin mikä voima voi olla kätkettynä olemassaoloon, mikä 
täyteläisyys se voi olla tämän hapuilun sijasta mikä täyttää ihmisen. Se on kuin 
lupaus, suunta ihmisellekin. Voimakas ja täyteläinen olemassaolon tunne. Ilo. Se 
meiltä puuttuu ja sen mukana kaikki. Mutta mahdottomuus se ei ole, sen hän oli 
täällä oppinut. Ja siksi hän kiintyi ihmiseen joka uskoi siihen. (Hää 76–77.)

Kilven Häätanhussa on kuvattu kaatunut omenapuu, jonka tulkitsen symboloivan 
päähenkilöä. Tutkiessaan mökkiä ympäröivää luontoa Anna Maria huomaa raju-
myrskyn kahtia halkaiseman puun, joka elää ja on täynnä silmuja ja kukannuppu-
ja (Hää 27). Tämän voidaan katsoa merkitsevän ennakoivasti Anna Marian uuden 
elämän alkua. Elämän koettelemusten ja disharmonian jälkeen uusi eheytyminen 
ja kasvu on mahdollista. Häätanhu päättyy valoisaan luontokuvaukseen. Ennen 
lähtöään Kanadaan Anna Maria palaa syksyllä mökilleen hautaamaan koiraansa, 
jonka nimi on ollut enteellisesti Ruska. Ilmassa on tulevan elämän odotusta, jota 
sävyttää jännitys mutta myös suuri toiveikkuus. 

Nostaessaan silmänsä hän näki kuinka maisema piiritti häntä jännittyneenä, 
juhlapuvussa, sydämen rytmihäiriön vapisuttamana, odottaen että hän kaikesta 
huolimatta jaksaisi huomata sen, nyt kun suurin osa kaadettavaksi määrätyistä 
puista oli vielä pystyssä. Ympärillä vallitsi loistava ruska. Syksy koko rajussa ja 
lempeässä kauneudessaan. (Hää 263.)
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Märta Tikkasen romaanissa Personliga angelägenheter on useita valoisia luontoku-
via, jotka symboloivat henkilöhahmojen mielentiloja ja teoksen tapahtumia. Ih-
meellinen keväinen luontokokemus saa romaanin Lorenzin muistelemaan Ceciliaa 
ja ottamaan uudelleen yhteyttä häneen lyhyen välirikon jälkeen.

En sen kväll efter en outhärdligt blå vårdag var det trots allt någonting som fick 
mig att minnas henne. Morkullans pispande och knorrtande hördes för första 
gången i skymningen över skogsranden och plötsligt kretsade tankarna oupp-
hörligt kring henne. [– –] Möjligen var det ingenting annat än att jag gav efter, 
gjorde mig öppen för det som försiggick runt mig: allt som spirade och grodde 
och ville tränga fram, alla outtalade löften, den ohejdbara explosion som inom 
kort skulle drabba stort och smått runt mig. Det föreföll efter decennier plötsligtsmått runt mig. Det föreföll efter decennier plötsligt 
angå också mig. (Per 141.)(Per 141.)

Tutkittuaan naisten heräämiskertomuksia Christ (1980, 19–23) on todennut, että 
naisten herääminen, jossa he huomaavat oman olemassaolonsa voiman, tapahtuu 
usein mystisen kokemuksen kautta. Tällainen mystinen kokemus voi tapahtua 
luonnossa, kuten Tikkasen romaanin AnnaCinkin kohdalla. Norrgårdissa koettu 
luonnonilmiö kuvaa symbolisesti AnnaCin kehitysprosessin käännettä, jolloin hän 
varmistuu tehtävistä ratkaisuista. Tikkasen romaanissa herääminen tapahtuu, sa-
moin kuin Häätanhussa (76–77) ja Pesärikossa (394–395), kuunvalossa. Lumi sym-
boloi elämän kirkastumista ja valo lisääntyvää tietoisuutta. 

Medan jag vandrade syntes en blekgul citron plötsligt bakom molnen fastän det 
fortfarande snöade, småningom trängde ljuset igenom och belysningen blev full-
ständigt osannolik över vassranden och skogen, spåren av snöskotrarna blänkte 
som strimmor av kattguld i det gnistrande vita (Per 81).(Per 81).

Safari Clubin Helena hakee luonnosta rauhaa ja voimaa. Jääkävelyt ovat hänelle 
”omia hetkiä, pieniä seikkailuretkiä”. Palatessaan kävelyretkiltään mieli keventy-
neenä Helenalla on tapana tervehtiä iloisesti Korkeasaaren eläimiä. (Saf 100.) Idyllin 
Ansa rakastaa Perämeren sinistä hämärää. Ydintalven aikana hän kiiruhtaa ulos 
joka päivä sen lyhyen tuokion ajaksi, jolloin aurinko ilmestyy syklaaminpunaisena 
valaisemaan jäistä ja lumista horisonttia. 

Seuraa Perämeren sininen hämärä, joka on erilainen kuin mikään muu hämärä 
maailmassa. Se on sekoitus valkoista, sinistä, harmaata ja violettia sinä valikoitu-
na yhdistelmänä, johon vain paras valomestari, pohjoisen taivaan taikuri kyke-
nee. Se hämärä ei pröystäile eikä makeile. Se on juuri se sävy, jota on mahdoton 
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maalata, vaikka se tarttuu verkkokalvolle ja syöpyy mieleen. Se muuttuu osaksi 
ihmistä, joka on vapaaehtoisesti jäänyt asumaan pohjoiseen. (Idy 25.)

Prattin mukaan uudestisyntymismatkaansa aloittaessaan sankaritar katsoo elä-
määnsä taaksepäin luontokuvina, jotka ilmentävät kadotettua onnen tilaa. Nämä 
muistikuvat purkautuvat tilanteissa, joissa sankarittaret kokevat olevansa ahdin-
gossa. Luontokuvat toimivat pakopaikkana ja muistuttavat menetetystä vapaudesta. 
(Pratt 1981, 16–22.) Tiskipöydällä roskien lomassa olevat asterinvarret saavat myös 
Kaipaisen romaanin Martan muistelemaan nuoruuttaan. ”Oli ollut aika, jolloin 
hänkin oli poiminut kukkia. Niiltä ylioppilasruusuiltaan hänet oli temmattu pas-
karättejä pesemään.” (Mag 78.)

Nuoruuden ajoilta Martta muistaa myös entisessä huoneessaan olleen taulun, 
jossa rusoposkinen tyttö soittaa pianoa. Ennen uneen vaipumistaan Martta on ku-
vitellut kuvan soittavan ”siroa yömusiikkia: tule satakieli. Ja satakieli oli tullut, oli 
laskeutunut hämärän lehtimetsän värit siivissään hänen avonaiselle ikkunalleen.” 
(Mag 82.) Nuoruudessa Martalla on ollut aikaa haaveille, runoudelle ja musiikille, 
mitä satakielimetafora ilmentää (ks. Biedermann 2004, 325).

Käydessään sisäistä keskustelua itsensä kanssa omasta autonomiastaan ja äiti-
riippuvuudestaan Avoimien ovien päivän Asta muistelee lapsuuden luontokokemus-
taan. 

Muistan, kuinka olin kerran kesämökillä korkeassa kuumeessa, joka kesti päi-
väkausia. Sairastin makuuhuoneessa, avonaisen ikkunan edessä. Luonnon vih-
reys näytti räikeältä lasin läpi, se oli kuin satukirjan taulu, epätodellinen. Eräänä 
iltapäivänä havahduin unestani ja näin, että sänkyni jalkopäässä oli varpunen. 
Se katsoi minua pälyillen ja hyppelehti peiton päällä terävin jaloin. Tiesin, että 
varpunen todella oli siinä, että minä en kuumehoureissani kuvitellut sitä. En pu-
hunut tapahtuneesta kenellekään, halusin pitää sen itselläni. Seuraavana aamuna 
olin terve. (Avo 311.)

Ikkunasta näkyvä räikeä luonnon vihreys kuvastaa, että Asta kokee tietoisen maail-
mansa vielä vieraaksi ja epätodelliseksi (vrt. Ylimartimo 2002, 65). Sängylle lentä-
nyt varpunen symboloi voimaa (vrt. Biedermann 2004, 196), jonka avulla hän voi 
kohdata todellisuuden.
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3.3.6 luontokuvat juurettomuuden ja tuskan ilmentäjinä

Vihreän maailman arkkityyppiset kuvat ilmentävät tutkimuskohteissa monenlaisia 
tunteita, joiden asteikko vaihtelee ääripäästä toiseen, suuresta onnesta murheen al-
hoon. Sankarittarien vihan ja tuskan ilmaukset saavat usein dramaattista väritystä. 
Mahtavat luonnonilmiöt myötäilevät sankarittarien tunteiden voimaa ja spontaa-
niutta. Negatiiviset luontokuvat ilmentävät paitsi henkilöhahmojen tunteita myös 
kirjailijoiden kritiikkiä luonnon turmelemisesta.

Romaanissa Saari Paulan ja hänen miesystävänsä välienselvittelyä enteilee uh-
kaava myrskykuvaus. Pinnan alla olevat painostavat tunteet odottavat purkautu-
mista. Aistittuaan myrskyn olevan tulossa mies muuttuu vihaiseksi, koska hän tie-
tää jäävänsä loukkuun saareen (Saa 61). Paula on tyytyväinen myrskyn alkamiseen, 
sillä nyt heillä olisi aikaa selvitellä suhdettaan. 

Suuri tuuli lepäsi liikkumatta meren yllä kaukana saarten takana: se odotti läh-
teäkseen sieltä, nostaakseen veden, murskatakseen puut. Painava sade odotti 
taivaalla, pilvien yläpuolella, hukuttaakseen maan ja huuhtoakseen ihmiset sen 
pinnalta. Tulisi aamu, valkoinen, äänetön, autio kuin hiekkaranta marraskuussa, 
ja elämä alkaisi uudelleen maan päällä, parempi elämä. (Saa 51.)

Myrskyn aikana miehen ja naisen suhde kylmenee, ja mies päättää jättää naisen 
(Saa 67–69). 

Häätanhun Anna Maria kokee voimakkaiden tunteiden selvittelyn itselleen 
vieraaksi. Tätä symboloi se, ettei hän kestä myrskytuulta. Sen ”loputon kohina sai 
hänessä aikaan levottomuutta: tuli vapiseva, hutiseva, voimaton olo”. Edessä ole-
vaan elämänmuutokseensa liittyvien ristiriitaisten tunteiden käsittelyä Anna Maria 
yrittää vältellä mahdollisimman pitkään. Symbolisesti hän sulkee mökkinsä ikku-
nat. Telkeämällä tuulen ulos hän tuntee hetken ajan turvallisuutta kuumenevassa 
tuvassaan. (Hää 207.) Anna Maria tietää kuitenkin, että ratkaisun hetki lähestyy 
väistämättä. 

On levoton olo, Anna Maria kirjoitti lehtiöönsä. Joka puolella kohisee, vinkuu, 
suhisee ja paukkuu, heinä ja pensaat kyyristelevät, lehdet kääntyvät selin. Tun-
tuu että tuuli sekottaa aivotkin. En kykene tekemään mitään. Jokin lähestyy ja 
lähestyy saapumatta koskaan luo tai väliin kiitää ohitse ja minä jään lakkaamat-
ta. En pysty osallistumaan tähän menoon. [– –] Toisaalta olisi valmis lentämään 
tuulen mukana. Vaikka luudan päällä. (Hää 208.)
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Tutkimuskohteiden sankarittarien kokema tuska on luonteeltaan viiltävää, pistävää 
ja repivää. Personliga angelägenheterin Cecilian tuska on kuin piikkinen kastanjan 
kuori, vihreä ja täynnä teräviä okaita (Per 154). Mongolien Marju ilmentää tuskaan-
sa kuvittelemalla olevansa ”haava luonnon povessa” (Mon 173). Rikkinäisyys ja juu-
rettomuus kuvastavat Se on sitten kevät -romaanin Annin kokemaa tuskaa. Näitä 
tunteita symboloivat tienteon yhteydessä juuriltaan irti revityt sireenipensaat, jotka 
Anni näkee taloon tullessaan ja pihapiiriä tutkiessaan. Hän toteaa pensaiden olevan 
vanhoja. Keväällä ne vielä yrittävät työntää lehteä, mutta sen jälkeen ne kuihtuvat. 
(Se 10.) Vartion romaanissa vanhat sireenipensaat symboloivat Annin elinvoimaa ja 
ennakoivat hänen kohtaloaan. Vielä kerran ne yrittävät viheriöidä ennen kuolemaa. 
Sireenisymbolilla on Vartion romaanissa erilainen merkitys kuin Eeva Kilven ro-
maanin omenapuulla. Häätanhussa myrskyn runtelema omenapuu on elpynyt uu-
delleen elinvoimaiseen kasvuun ja ennakoi päähenkilön uuden positiivisen vaiheen 
alkamista (Hää 27). 

Vartion ja Kilven romaanien päähenkilöiden kohtaloa ennakoivat kasvikuva-
ukset voidaan tulkita eräänlaisiksi peilirakenteiksi (mise en abyme). Anna Mak-
konen on väitöskirjassaan tutkinut peilirakenteita ja tekstienvälisyyttä Marko 
Tapion teoksessa Aapo Heiskasen viikatetanssi nojautuen mise en abyme -termin 
määrittelyn osalta pitkälti ranskalaiseen Lucien Dällenbachiin. Makkosen mukaan 
mise en abymeina toimivat ”peilit” voivat ilmetä esimerkiksi upotettuina kertomuk-
sina, unina, visuaalisina tai auditiivisina representaatioina – pienoismalleina, jotka 
toistavat teoksen teemaa, teesiä tai juonen runkoa. Peilirakenteet voivat olla myös 
muunlaisia kuvia tai tiivistymiä, jotka ennakoivat loppuratkaisua, prospektiivisia 
mise en abymeitä. (Makkonen 1991, 17–20, 94.) 

Vartion romaanin Annin mielen apeutta ja elämän lohduttomuutta symboloi 
myös ikkunasta avautuva maisema, jossa näkyy tiheää kuusikkoa. ”Ikkunasta kat-
selija ajatteli, että kuusikossa vielä kesälläkin olisi kosteaa, ja syksyllä sieniä, haapa-
sieniä, harmaita ja kylmiä.” (Se 6.) Harmaus, kylmyys ja vieraantuneisuudentunne 
heijastavat myös Se on sitten kevät -romaanin syntyajankohdan yleisiä yhteiskun-
nallisia tunnelmia. Esimerkiksi Eila Pennanen (1992, 203) ja Paavo Haavikko (1994, 
128) ovat lähes samoilla sanoilla luonnehtineet viisikymmentäluvun ilmapiiriä. 
Tuula Hökän mukaan sodanjälkeisessä suomalaisessa kirjallisuudessa vierauden 
teemat toistuvat usein. Ihminen kokee itsensä oudoksi ja yksinäiseksi ja pohtii ole-
massaolon kysymyksiä. Erilaiset psykologiset, uskonnolliset ja eksistentialistiset ta-
vat käsitellä vierauden, syyllisyyden ja vihan teemoja olivat kirjallisuudessa yleisiä. 
Vieraus on Hökän mielestä Vartion proosan henkilöiden perustunne. (Hökkä 1999, 
70–71.)
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Myös Jeesuksen pienen soturin Elisan mieltä masentaa kodin ikkunasta näkyvä 
maisema. Hänen miehensä on rakennuttanut talon kaupungin tulvivan ja haisevan 
jäteojan, lietteen ja savisen maan keskelle. Elisa ajattelee, ettei hän ”mitään muu-
ta elämässään enää pystyisi näkemään kuin sen maiseman ja sen talon, niin kuin 
sen alakulo olisi ainiaaksi levittänyt sumuisen harson hänen verkkokalvoonsa” (Jee 
191–192).

Elisan kodin ympäristöä voidaan verrata suohon, joka negatiivisessa merkityk-
sessä symboloi ihmisen pimeitä puolia. Suo mielletään maaduttavaksi, hajottavaksi 
ja tuhoavaksi paikaksi, jossa mikään ei ole mahdollista. Positiivisessa merkityksessä 
suo määrittyy uusien mahdollisuuksien ja uuden identiteetin muotoutumisen pai-
kaksi. (Melkas 2006, 271–272.) Esimerkiksi Väinö Linnan romaanitrilogiassa Tääl
lä Pohjantähden alla ensimmäinen kuokanisku suohon merkitsee Jussille uuden 
elämän alkamista. 

Suosalmen romaanissa Elisan kotia ympäröivällä suomaisella maisemalla on ne-
gatiivinen merkitys. Se symboloi Elisan uudestisyntymismatkalla vaihetta, jolloin 
hän kokee elämänsä ahdistavaksi ja mieltää tunteensa likaisiksi vastaavasti kuin 
kohdassa 3.3.3 kuvatussa saarikohtauksessa. Romaanin lopussa Elisa pääsee muut-
tamaan pois ”suoltaan” (Jee 334, 339), mikä viittaa uusiin mahdollisuuksiin elämäs-
sä. 

Eeva Kilven romaani Unta vain on perussävyltään alakuloisempi kuin Häätanhu. 
Päähenkilön vallitsevin tunnetila on yksinäisyys, ja hänen pohdinnoissaan koros-
tuvat voimakkaasti eksistentialistiset kysymykset elämän tarkoituksesta. Romaa-
nin luontokuvat myötäilevät vanhentuneen päähenkilön mielentilaa; Häätanhun 
valoisan riehakkaat kuvat ovat saaneet tummempia sävyjä. Ampiaisten surina tuo 
päähenkilön mieleen pelottavasti pommikoneiden äänet, ja lintujen syyshuudoissa 
on jäähyväisten tunnetta. Anna Maria kokee, että luonnon keskelläkin ihminen on 
yksin. Hän on ohimenevä osa luonnon jatkuvuudessa. (Unt 187, 191.)

Siinä oli luonnon salaisuus: että se viis veisasi ihmisestä. Sekin hänelle siis valke-
ni lopulta. Tai nimenomaan se hänelle valkeni lähdön hetkellä. Ei häntä kukaan 
täällä hellästi hyvästellyt. Vain hän välittäisi. Ja kaipaisi. (Unt 191–192.)

Annis Prattin tavoin myös Rita Felski toteaa, että naisten kirjoittamassa fiktios-
sa luonto nähdään naiseuden ilmaisuna. Itsensälöytämiskertomuksissa loukkaus 
luontoa kohtaan kuvastaa naisen sortoa. Teollisen, kaupungistuneen maailman ar-
vojen kieltäminen voidaan nähdä kadotetun naisminän etsintänä, paluuna synty-
lähteille. (Felski 1989, 132; ks. Pratt 1981, 16–24.) Vastaavanlaiseen käsitykseen on 
päätynyt Sinikka Tuohimaakin (1989, 146), jonka mukaan luontoon paluu voidaan 
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nähdä paitsi sivilisaatiokritiikkinä myös uudenlaisen autenttisuuden rakentamisen 
lähteenä. 

Luonnon kunnioittaminen on selviö kaikissa tutkimuskohteissa. Yhdessäkään 
niissä ei ole kuvausta naishahmojen tekemistä luonnonrikkomuksista. Luonnon tu-
hoaminen esitetään Kilven ja Siekkisen teoksissa erittäin negatiivisena asiana. Myös 
Pennasen Mongoleissa esitetään voimakasta sivilisaatiokritiikkiä. Näissä teoksissa 
luonto voidaan tulkita Prattin ja Felskin tarkoittamaksi naiseuden ilmaisuksi ja 
luonnon tuhoaminen naisen sorroksi. 

Mongoleissa Marju kritisoi raaistunein ja kovin arvoin toimivaa teollistunutta 
yhteiskuntaa. Alettuaan aviokriisinsä jälkeen tarkemmin katsella ympärilleen hän 
on havainnut patriarkaalisen yhteiskunnan nurjat puolet. 

Tämä koko sivilisaatio, missä me elämme. Se on miesten sivilisaatio, turmeltunut. 
Väkivaltainen. Kristinusko on miehinen uskonto, veren ja julmien rangaistusten 
uskonto. [– –] Eurooppalainen tai eurooppalais-etuaasialainen kulttuuri on ke-
hittynyt neoliittisesta ajasta asti tätä nykyistä surkeutta kohti. Räjähdystilassa 
oleva miehinen kulttuuri. Kulttuuri joka vaatii ihmiseltä kovuutta, raakuutta, 
tunnottomuutta. Omistus. Raha. Kauppa. Teollisuus liiallisine, tarpeettomine 
tuotteineen. Suuret kaupungit. Luonnoton elämä. Kaikki tämä on miehistä tekoa, 
miehinen luomus. [– –] Minä koen tämän maailman miehiseksi sillä tavoin, ettei 
nainen ole mitään, jos hän ei ole itsekäs ja ahne kuten mies. (Mon 139–140.)

Raija Siekkisen Saaressa luonnon tuhoaminen nähdään karuna ja väkivaltaisena 
asiana. Luonnon elämää ylläpitävän jatkumon esimerkiksi mantereen talon poika 
katkaisee romaanissa tuhoamalla lokin munat (Saa 52, 72). Käydessään toisessa saa-
ressa Paula on nähnyt pommitetut rantakivet ja kalliot. Puiden katkenneet varret 
”törröttivät kohti tyhjää taivasta”. Keskellä saarta on kuitenkin säilynyt neliömetri 
kalliota ehjänä. ”Siinä kasvoi sammalta ja jäkälää kiven syvänteissä pyörteinä: kuin 
muistona siitä, millaista joskus oli ollut.” (Saa 124.) Tämä ehjänä säästynyt alue voi-
daan nähdä rippeenä naisminästä, kuin keitaana, josta minuutta on mahdollista 
lähteä uudestaan kasvattamaan (vrt. Felski 1989, 132). 

Kilven Häätanhussa, samoin kuin teoksen jatko-osassa Unta vain (esim. 9, 191), 
luonnon alkuperäisyyden säilyttäminen on päähenkilölle pyhä asia. Hän tuomitsee 
puiden järjettömän hakkaamisen sekä teiden ja kesämökkien rakentamisen. 

Maisemaa joka alkuaan oli ollut rehevä, yltäkylläinen ja kaunis, oikea loputto-
muutta henkivä Herran kukkaro, oli viime vuosina pilkottu miltei joka kulmal-
ta. Aina oli ollut uusi pettymys odottamassa, uusi rinne paljaana ja hakkuujättei-
den peitossa kuin sotimisen jäljiltä. (Hää 11.)



103

naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

Romaanihahmonsa kautta Eeva Kilpi viestittää, että yhdessä sukupolvessa ehditään 
voitontavoittelussa pilata Suomen rantamaisemat ja turmella maalaismaiseman 
omaleimaisuus. ”Maiseman raiskaukseen syyllistyvät valtio, kunnat, seurakunnat, 
yhtiöt, yksityiset maanomistajat ja ennen kaikkea kiinteistönvälittäjät.” Kertoja pe-
rää säädöksiä, joilla rajoitetaan luonnon hyödyntämistä yhteiskunnan käyttöön. 
(Hää 24.) 

Vastaavasti kuin Siekkisen romaanissa Kilven Häätanhussakaan ei luonnon run-
telemista kuitenkaan pidetä toivottomana ja lopullisena asiana. Luonto ”kaunistaa 
itsensä, peittää haavansa ja raatelun jäljet” (Hää 153). Uusi alku on mahdollista. 

He olivat kävelleet tänne Ronin kanssa pihlajien kukkimisaikaan. Lammen ran-
nasta nousi laaja kurumainen syvänne kallioharjun päälle ja heidän tullessaan se 
oli ollut täynnä nuoria kukkivia pihlajia. Matalat, puolen metrin korkuiset tai-
metkin olivat olleet isojen raskaitten kukintojen peitossa ja koko ruma raiskattu 
kantojen, risujen ja kivenjärkäleitten täyttämä rotko oli muuttunut valkoisten 
tuoksuvien kukkien laaksoksi. [– –] Ei ihme että pihlajaa on pidetty pyhänä, se-
hän näytti sikiävän huokauksista, toiveista ja kyynelistä, kylväytyvän sinne min-
ne kauneutta tarvittiin. (Hää 153–154.)

Pennasen, Siekkisen ja Kilven romaaneissa esitetty sivilisaatiokritiikki voidaan 
nähdä Melkaksen (2006, 266–267) mainitsemana mahdollisuutena naisen uuden-
laisen emansipatorisen identiteetin määrittelyyn. Tulkintani mukaan teoksissa pi-
detään luontoa ja siihen rinnastettavaa naista elämää tuottavina peruselementteinä. 
Nainen ja luonto -analogiaa ei teoksissa haluta romuttaa, vaan sitä pidetään naisen 
uudenlaisen identiteetin määrittelyn voimavarana ja mahdollistajana. (Ks. Christ 
1980, 129; Tuohimaa 1989, 137.)

3.3.7 kasvi- ja eläinkuvastot

Vihreän maailman arkkityyppiset kuvat ilmentävät tutkimuskohteissa monenlai-
sia asioita. Prattin malli jättää näiden tulkintaan väljyyttä, sillä ennusmerkkeinä 
toimivia vihreän maailman ilmiöitä ei mallissa yksilöidä (ks. Pratt 1981, 139–140). 
Itseydenetsimispaikan ja tunnetilojen lisäksi tutkimuskohteiden luontokuvat sym-
boloivat tulkintani mukaan myös henkilöhahmojen ominaisuuksia, luonteenpiirtei-
tä ja henkistä tilaa. Henkilöhahmojen yksilöitymisprosessiin rinnastettuna kasvien 
kukoistus symboloi seesteistä aikaa ja kuihtuminen etsikkoajan alkua. Eläinkuvas-
tollaan kirjailijat ilmentävät usein hahmojensa maskuliinisia tai feminiinisiä piirtei-
tä. Eläinkuvastoa käytetään sukupuolisuuden symboleina myös mieskirjailijoiden 
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teoksissa, kuten esimerkiksi Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjassa, jota Markku 
Soikkeli (1998, 230–231) on tutkinut. 

Novellissa ”Hänen viimeinen rakkautensa” Eila Pennanen on kuvannut värik-
käillä kukilla ja rehevillä kasveilla Marjasta uhoavaa hedelmällisyyttä (Pas 45–46). 
Elämänvoiman ehtymistä ja naisen vanhenemista ilmentää symbolisesti Saari-
romaanin mies puhumalla kiillottomista puiden lehdistä ja harvoista, valkoisista 
männynneulasista. Ennen lähtöään mies mitätöi Paulan unelmat toteamalla, että 
naisen kuvittelema kettu onkin vain kaksi vanhaa varista. Miehen mielestä koko 
saari on kuoleva paikka. Sanat kuvaavat hänen vähättelevää suhtautumistaan van-
henevaa naista ja tämän unelmia kohtaan.

Puiden lehdet eivät kiillä, mäntyjen neulaset ovat harvat, melkein valkoiset, eikä 
ruoho kasva. [– –] Happoa se on, suolaa. Kaivon vedessä maistuu selluloosa, maa 
on kuin poltettua, varjot harvoja, ja sinä et sitä myönnä. (Saa 77.)

Orvokki Aution Pesärikko-trilogian Armin muistoissa ensimmäinen kevät ja kesä 
Kainastolla ovat olleet onnellista ja valoisaa aikaa. Silloin kaikki on kasvanut ja ku-
koistanut, ja hän itse on tuntenut jaksavansa mitä vain. ”Koko kesän juurikasvit 
olivat lykänneet vartta penkeissään ja osa kukista oli ylettynyt ikkunoihin asti.” 
Kukkaloisto on ollut vertaansa vailla. (Pes 280.) Avioliiton ongelmien myötä kirjas-
sa käytetty kasvikuvasto surkastuu. Masentunut Armi näkee ikkunasta ”ylitalvisia, 
mustuneita kukanvarsia” (Pes 279), ja pihalla kasvavat enää korkea heinä ja rikka-
ruohot (Pes 388).

Anja Snellmanin Safari Clubissa on runsaasti eläinsymboleja. Lintu on yksi 
esiintyvistä symboleista. Nuorinta tytärtään Hannaa Helena vertaa lintuun, joka 
”pomppii kiveltä kivelle, kunnes lennähtää tiehensä juuri kun olet luullut pääseväsi 
lähemmäs” (Saf 71). Maskuliinisuuden ääri-ilmentymän Ukrin mielestä Eeliksellä 
on ”linnunluinen, tekemätön käsi” (Saf 56). Miesten keskinäistä erilaisuutta koros-
taa myös nimisymboliikka. Kustaa Vilkunan mukaan Eelis-nimi juontaa juurensa 
heprean Elisasta, joka merkitsee ”Jumalani on pelastus”. Profeetta Elisa oli ”Vanhan 
testamentin” profeetan Eliaan opetuslapsi. (Vilkuna 2005, 65.) Ukri puolestaan viit-
taa kalevalaisiin juuriin ja Eino Leinon ”Helkavirsissä” esiintyvään väkevän hei-
mon herttuaan, joka ”liian suureksi sukesi, ylen kasvoi ylpeäksi” ja jonka heimo lo-
pulta ”kaatui viime kantahansa” (Leino 2006, 409–412). Vastakkainasettelussa ovat 
Eeliksen edustama henki ja Ukrin edustama voima, joista jälkimmäinen lopulta 
symbolisesti kokee häviön. Nimi Hanna pohjautuu myös Raamattuun ja heprean-
kieliseen sanaan hannah, joka tarkoittaa armoa (Vilkuna 2005, 89). 
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Joseph L. Hendersonin mukaan lintu on kaikkein osuvin transkendenssin sym-
boli. Se edustaa erityistä intuition lajia ja käyttää välittäjänään yksilöä, joka tie-
dostamattaan kykenee saamaan tietoa etäisistä tapahtumista tai asioista. Trans-
kendenssisymbolit edustavat ihmisen pyrkimystä kohti itseyttä, ja niiden kautta 
piilotajunnan sisältö voi päästä tietoisuuteen. (Henderson 1997, 149–151.) Safari 
Clubissa Eeliksellä on tärkeä merkitys Helenan henkisenä oppi-isänä. Tytär puoles-
taan välittää symbolisesti viestin Helenan itseydestä kauluksessaan olevan kultai-
sen neliapilan muodossa (Saf 291; vrt. esim. Jung 1976a, 411). 

Kissaeläimiä Snellman käyttää romaanissaan naisen symboleina. Kissa on esi-
merkiksi Hans Biedermannin (2004, 132) mukaan tyypillinen naisellinen eläin. 
Vanhinta tytärtään romaanin Helena vertaa kissaeläimeen, joka hiipii, sähisee ja 
yllättää kehräyksellään (Saf 71). Miehen käsitystä naiseudesta ilmentää Ukrin isän 
sovinistinen viittaus kissaeläinten hidasälyisyyteen (Saf 155).

Eläinsymboleihin on mieltynyt myös Orvokki Autio Pesärikko-trilogiassaan. 
Armin mielestä hänen anoppiaan Laimia kuvastaa täytetty haukka, joka on sijoi-
tettu Larvan salin kakluunin päälle (Pes 81, 97, 176, 498). Biedermannin mukaan 
haukka oli muinaisessa Egyptissä kuninkaan symboli, sillä sen näkeminen lamaan-
nutti linnut, samoin kuin faaraon näkeminen hänen vihollisensa. Nykykielessä 
haukka symboloi kovakouraista, väkivaltaa kaihtamatonta henkilöä. (Biedermann 
2004, 66–67.) Voimakastahtoisella anopilla on trilogian alussa Armiin lamaannut-
tava vaikutus, sillä hän ei uskalla tehdä mitään ilman anopin hyväksyntää. Anoppi 
hallitsee yksinvaltiaan tavoin Larvan taloa ja kohtelee siellä asuvia ihmisiä pohja-
laisen suorasukaisesti. Pohjimmiltaan anoppi ei tarkoita pahaa, ja rooliinsa hän on 
joutunut pakon sanelemana sisarensa sairastuttua ja miehensä kuoltua.

Naista ja naiseutta Pesärikossa kuvataan sanoilla lehmä tai hieho (esim. Pes 58, 
599, 648). Symbolikielessä lehmä edustaa maan äidillisesti ravitsevia voimia. Leh-
mään yhdistetään yksinkertainen lämpö, kärsivällinen tiineys ja luonnollisuus. 
”Lehmällä on oma primitiivinen pyhyytensä.” Hevonen symboloi voimaa, jaloutta 
ja viisautta mutta mielen tasapainon horjuessa myös ahdistavia ja pelottavia ele-
menttejä. (Biedermann 2004, 73–74, 188.) Pesärikon Olavin mielestä kaikki naiset 
ovat lehmiä, tosin Armissa on hiven hevostakin. Tytärtään Olavi ei vielä luokita 
samaan kategoriaan muiden naisten kanssa.

Hän oli muistanut selvästi, että talon navetassa oli ollut lehmä, jota hän oli vi-
hannut. Hän oli antanut sille kurmulle isän kädestä, kun se oli ruvennut silmille 
hyppimään. [– –] Häntä oli aina rasittanut lehmien mölinä. Ja kaupan maito oli 
hänen mielestään parempaa. Lehmistä lypsetty maito maistui yksinkertaisesti 
lehmältä. Naiset maistuivat samalta. Äitikin oli loppujen lopuksi vain lehmä. Ja 
niin oli ollut Ilmikin, vaikka oli yrittänyt muuta esittää. Sehän oli tehnyt kaikki 
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allensa ja haissut kuin lehmä. Elvistä ja Armista hän oli tunnistanut lehmän heti. 
Elvillä oli ollut lehmän silmätkin. Armissa oli kyllä ollut hevostakin. Tiina oli 
ainut, josta ei näkynyt lehmä. Mutta ei siitäkään tiennyt, mikä siitä tulisi, kun se 
aikuiseksi muuttuisi. (Pes 599–600.)

Heikkotahtoisen Olavin suhtautuminen naisiin on kahtiajakoinen: toisaalta hän 
tuntee pelonsekaista kunnioitusta ”pyhää äitiä” kohtaan, mutta toisaalta hän ha-
luaisi alistaa naiset. Voimakastahtoisten ”hevosvoimaisten” naisten10, jollaiseksi 
Armikin kehittyy, tahtoon taipuminen synnyttää Olavissa vihaa. Vihaansa Olavi 
purkaa muun muassa ”muiluuttamalla” eli vetämällä lehmää perässään syksyn pi-
meydessä Kainastolta Larvaan (Pes 293–294). 

Koira, ihmisen vanhin kotieläin, edustaa symbolikielessä uskollisuutta ja valp-
pautta. Se varoittaa ihmistä uhkaavista vaaroista. (Biedermann 2004, 135.) Häätan
hussa Ruska-koira on Anna Marian tärkeä kumppani hänen yksinäisen elämänsä 
vaiheessa, ihmisen korvike. Koira on uskollinen seuralainen, joka vaistoaa naisen 
mielenliikkeet ja vartioi hänen rauhaansa. Anna Maria vertaa koiraa leikillisesti 
mieheen, koska se kuorsaa ja haisee. Löydettyään elämäänsä oikean miehen eli Ro-
nin Anna Marian ”koiravaihe” alkaa olla ohi. Symbolisesti ja konkreettisesti tämä 
vaihe päättyy romaanin lopussa koiran hautaamiseen. (Hää 64, 73, 262.)

3.3.8 vihreän maailman rakastaja

Vihreän maailman rakastajan arkkityyppiä (ks. Pratt 1981, 22–24, 140, 170–173) 
vastaavan kirjallisen kuvan olen tunnistanut useasta tutkimuskohteena olevasta 
teoksesta. Nämä ei-patriarkaaliset mieshahmot – Lasarus, Auvo Taivainen, Eeti, 
Bosse, Jerker, Kontti-Armas, Eelis ja Juhana – toimivat kuuntelijoina ja neuvonanta-
jina sekä usein eroottisen elämän virittelijöinä. Auttamalla naishahmoja sanomaan 
ääneen kipeitä asioita vihreän maailman rakastajat opastavat heitä itsetunnistuk-
sessa. Tutkimuskohteiden vihreän maailman rakastajille on luonteenomaista hu-
maani, syvällinen elämänasenne. Kaksi näistä hahmoista eli Mongolien Auvo Tai-
vainen ja Safari Clubin Eelis ovat ammatiltaan pappeja. Yhteistä vihreän maailman 
rakastajan kirjallisille hahmoille on myös pehmeys ja tunteellisuus. He eivät edusta 
stereotyyppistä maskuliinista miestä. 

10 Markku Soikkeli (1998, 231) on Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjan tulkinnassaan todennut, 
että hevonen on Turusen paljon käyttämä symboli. Sarjan mieshahmon – Viljon – mielikuvissa 
hänen vaimoaan Kyllikkiä edustaa yleensä hevonen. Hevosen hallinta merkitsee miehelle sym-
bolisesti sekä naisen että luonnonvoimien hallintaa. 
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Mongolien Marjun uudestisyntymismatkaa leimaa eroottinen etsintä. Seksuaa-
liset tarpeet aiheuttavat hänelle jatkuvia ristiriitoja. Toisaalta hän syyttää itseään 
näistä tarpeista, mutta toisaalta hän haluaisi antautua niiden vietäväksi. Vihreän 
maailman rakastajan tehtävänä on auttaa Marjua löytämään ja tunnistamaan piilo-
tajunnassa piilevät seksuaaliset voimat. Prattin (1981, 22–24, 140) mukaan vihreän 
maailman rakastajaan assosioituu Eros. Tämä hahmo johdattaa usein sankarittaret 
tunnistamaan luonnolliset viettinsä, joista seksuaalisuus on keskeisimpiä. 

Pastori Auvo Lunden, ”koulupoikana tunnettu nimellä Auvo Taivainen” (Mon 
201), on Marjun elämän vihreän maailman rakastaja. Auvo ja Eino Peura ovat nuo-
ruudenystäviä. Kostaakseen Einon harha-askelen Marju yrittää vietellä Auvon, jot-
ta saisi vähän ”dolce vitaa” (Mon 160). Auvo vastustelee aluksi, osittain ”veljeään” 
(Mon 139) Einoa kohtaan tuntemansa solidaarisuuden vuoksi ja osittain siksi, että 
hän ei halua antaa seksuaalisille voimille liikaa valtaa. 

En tiedä, en halua palvella Willendorfin Venusta, mutta tuo kasvoton demoni on 
voimakas. – Auvo sanoi sanan ”demoni” juhlallisesti, hieman nenäänsä ääntäen. 
Hänen päänsä oli pystyssä kuin vainuavalla hevosella. (Mon 141.)

Antaessaan Mongolien pastorille nimen Auvo Taivainen Eila Pennanen ironisoi ja 
kyseenalaistaa 1960-luvun kristinuskon ilmenemismuotojen ulkokultaisuutta sa-
maan tapaan kuin Anu Kaipainen Magdaleenassa ja maailman lapsissa. Ylätyylissä 
ja runokielessa käytetty sana auvo tarkoittaa kunniaa, kaunistusta, onnea ja riemua 
(Vilkuna 2005, 52). Auvo Taivainen pyrkii pitämään moraalinsa korkealla ja saa-
maan sitä kautta kunniaa ja onnea. Fasadinsa alla hän on kuitenkin vain heikko, 
kiusauksille altis ihminen. Biedermannin (2004, 73) mukaan hevonen on ollut kirk-
koisille voiton lisäksi aistillisuuden symboli, mitä myös Pennasen romaanin Auvon 
vertaaminen vainuavaan hevoseen ilmentää. 

Mytologiaan viittaaminen on Prattin mukaan yleistä naisten fiktion vihreän 
maailman rakastajan hahmojen kuvauksissa (Pratt 1981, 22). Naiskirjailijoiden tapa 
käyttää myyttisiä viittauksia voidaan tulkita kaipuuksi matriarkaaliseen yhteiskun-
taan, kuten totesin jo kohdassa 3.3.2. Seksuaalisuuden kulttipatsas, Willendorfin 
Venus, tuo Mongolien Marjun mieleen matriarkaalisen yhteiskunnan idyllin.

Willendorfin Venus on peräisin paleoliittiselta ajalta. Siis miesaikaa edeltäneeltä 
ajalta. Silloin oli vielä olemassa ihmisrotu, joka osasi nauttia maailmasta eikä 
ollut väkivaltainen. He loivat suurta taidetta mutta ei yhtä suurta tekniikkaa. 
[– –] Willendorfin Venus on yltäkylläisen elämännautinnon ilmaisu, ei mikään 
naispuolinen seksipaholainen. (Mon 141.)
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Marjun viettely-yrityksillä on selkeä taka-ajatus: ”Ehkä minä Auvon avulla voisin 
saada Einon takaisin” (Mon 146). Auvo merkitsee Marjulle myös kuuntelijaa, jolle 
hän voi paljastaa sisimmät ja arimmat asiansa. Toimiessaan kuuntelijana tämä vih-
reän maailman rakastaja auttaa naista sanomaan ääneen kaikki vaikeat asiat, jotka 
aiheuttavat ahdistusta. 

Kertoa tällä tavoin, nopeasti, tunnetta purkaen, paljastaen koko oma surkeuten-
sa, [– –]. Riisua pois kaikki vaikeat asiat ja todeta, että ne olivat riisuttavissa: 
vanhempien velvollisuudet, äidinrakkaus, pakko huolehtia pojan tulevaisuudes-
ta, moraalisäännöt. Jäljelle jäi arkaileva ihminen, avuton. (Mon 285.)

Vihreän maailman rakastaja Auvo on ymmärtänyt myös yksilöitymisen päämää-
rän. 

Kokonaisihminen, siihen meidän pitäisi pyrkiä. [– –] Ihminen voi löytää itsensä, 
joka on Jumalan kuva. Ihminen voi löytää Jumalan, joka on hänessä itsessään. 
(Mon 217.)

Tutkimuskohteiden voimakkaimmin luontoon assosioituva vihreän maailman ra-
kastaja on Magdaleena ja maailman lapset -romaanin Lasarus. Nimi Lasarus poh-
jautuu hepreankielisestä nimestä Eleazar, ”Jumalani on apu” (Vilkuna 2005, 138). 
Nimisymboliikassa voi nähdä ironiaa, sillä romaanin maallistuneesta Lasaruksesta 
tulee papin aiheuttamasta traumasta kärsivän Mataleenan auttaja. Prattin (1981, 
22–23) mukaan vihreän maailman rakastaja voi olla satuolennon kaltainen ja asso-
sioitua luonnon ilmestyksiin. Lasarusta kuvatessaan Kaipainen on käyttänyt sadun-
omaista luontosymboliikkaa. 

Ja Lasarus oli istunut puussa pitkään kuin lintu ja katsellut siitä yli suon ja met-
sän järvelle, jonne jää jo hiipi (Mag 158).

Lasarus meni nukkumaan syreenihortensiapensaaseen. Raskaitten kukkaterttu-
jen varjot olivat hänen poskillaan. (Mag 69.) 

Kaipaisen romaanissa Mataleenan ja Lasaruksen välinen sisaruussuhde kuvataan 
poikkeuksellisen kiinteäksi, läheiseksi ja intiimiksi. Jo lapsesta asti he ovat olleet 
erottamattomat ystävät. Sisarukset ovat juosseet pitkin metsiä ja kierineet samma-
lissa. Heidän ympärillään ovat loistaneet suopursut, maariankämmekät, niittyvillat 
ja suokukat. 
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Lasarus ja Mataleena, kaksi vaaleanpunaista. Kaksi heleänpunaista kaunista 
kuin kaksi marjaa, sisar ja veli tai äiti ja poika. [– –] Muistatko Mataleena miten 
mättäiltä löytyi karpaloita ja miten me ryömimme niiden jäljessä polvet märkinä 
ja verisinä ja löysimme lähteen. Pienen, ruman, kummallisen. (Mag 29–30.)

Lapsuudessaan löytämästään lähteestä Mataleena ja Lasarus ovat sepittäneet sadun, 
jossa pikkuveli sisarensa varoituksista huolimatta juo lähteestä ja muuttuu nöyräksi, 
kauniiksi metsäkauriiksi. Sadun sisar riisuu kultaisen sukkanauhansa ja kietoo sen 
kauriin kaulaan. Sisar sanoo: ”Älä sure, minä en jätä sinua koskaan.” (Mag 30–31.) 

Olavi Moilasen mukaan ”Pikkusisar ja Pikkuveli” -sadussa, jota Kaipainenkin 
on käyttänyt romaanissaan mise en abyme -tyyppisenä sisäiskertomuksena (vrt. 
Makkonen 1991, 17–20), sisaruus ja veljeys voidaan tulkita ihmisen olemuksen 
kaksisukupuoleisuudeksi. Pikkusisar ja -veli toimivat ihmisen naisellisen ja miehi-
sen olemuksen löytämisen harjoituksena. Lapsuudessa ihmisen molemmat puolet 
elävät rinnakkain sisarellisesti ilman eroottista tiedostamista. Moilasen mukaan 
metsäkauris, joksi pikku veli muuttuu juotuaan lähteestä, edustaa sisaruutta. Kul-
tainen sukkanauha, jonka sisar kietoo kauriin kaulaan, viittaa eroottiseen sitomi-
seen. (Moilanen 1997, 117–120.) 

Kaipainen on kuvannut Lasaruksen herkäksi mieheksi, joka tuntee viehtymystä 
kaikkea naisellista kohtaan. Hänen salainen haaveensa on näyttelijän tai manne-
kiinin ammatti, sillä hän on aina rakastanut kauniita vaatteita ja hajuvesiä ja olisi 
mielellään ihmisille silmänilona. Suurine silmineen ja honteloine vartaloineen La-
sarus muistuttaa vielä aikuisena miehenäkin kaurista. Isä Magdalainen on karaise-
vin kasvatusottein yrittänyt kitkeä pojastaan pois kaikki naiselliset piirteet. (Mag 
105, 184.)

Lasarus rakastaa Mataleenaa ”enemmän kuin ihminen saattoi toista rakastaa” ja 
toivoo, että he voisivat muuttaa yhdessä jonnekin pois. Mataleena ei kuitenkaan ha-
lua, koska hänellä on suurempia tehtäviä hoidettavanaan, ”vastuu kaikista ihmisis-
tä”. Sisarusten välillä on intiimi suhde, josta veli tuntee syyllisyyttä. (Mag 177–180.) 
Ongelmiaan Lasarus pakenee huumeidenkäyttöön, jonka seurauksena hän miltei 
menettää henkensä. Toivuttuaan hän katoaa Afrikan rannikolla sijaitsevalle Sao 
Tomén saarelle. (Mag 183–185, 196–198.) Lasaruksen lähtö syventää Mataleenan 
kriisiä. Hän miettii murheellisena, miten pienestä kaikki on kiinni. Jos Lasarus olisi 
saanut vapaasti osoittaa rakkautensa, heidän molempien olisi ollut helpompi elää 
maailmassa, jossa heidän on pakko elää. 

Jos kaksi aikuista ihmistä saattoi keskenään päättää etteivät he halunneet lisään-
tyä, niin miksi ei heillä ollut oikeutta rakastaa toisiaan. Eivätkö ihmiset joissa-
kin muissa kulttuureissa tehneet samoin. Sitä paitsi jos kaksi luonnevikaista, 
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vähälahjaista tai vaikkapa sokeritautia tai muuta perinnöllistä tautia sairastavaa 
henkilöä saattoi huoleti lisätä sukuaan, niin oliko sisarusavioliitto sen huonom-
pi. [– –] Hän soi rakkaalleen pakenemisen ilon. Mutta hänen oli ikävä. (Mag 
196–197.)

Prattin mielestä Jungin tärkeimpiä psykologisia havaintoja on se, että täydellisesti 
kehittyneen yksilöllisen persoonallisuuden täytyy ylittää sukupuolisuutensa rajat. 
”Normaalin” sukupuolisuuden rajat ylittävä rakkaus voisi olla miesten ja naisten 
keino saavuttaa todellinen humaanisuus. Tällainen rakkaus on kuitenkin luonteel-
taan epäsosiaalista ja voi aiheuttaa hämmennystä naisten kirjoittamissa kirjoissa. 
Satirisoimalla ”normaalia” feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta naiskirjailija ha-
luaa näyttää ei-patriarkaalisen vaihtoehdon. (Pratt 1981, 10, 168; ks. myös Niemelä, 
Maija-Riitta 1989, 134.) Anu Kaipaisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut kritisoida 
1960-luvun ahtaita moraalikäsityksiä ja ”oikean parisuhteen” eli avioliiton normia 
kuvaamalla vaihtoehtoinen rakkaus kärjistetysti sisaruusliittona. Mataleenan uu-
destisyntymismatkalla vihreän maailman rakastaja Lasarus viitoittaa tietä kohti 
riippumatonta, humaania rakkautta. 

Luontoon assosioituu vahvasti myös Häätanhun Kontti-Armas, jonka tulkitsen 
Anna Marian vihreän maailman rakastajaksi. Seitsemääkymmentä lähentelevä 
Kontti-Armas on asunut lähes koko ikänsä metsän keskellä ja kunnioittaa luontoa 
syvästi. Hänessä on metsänhenkimäistä viisautta. Anna Marian on helppo puhua 
miehelle ja sanoa ääneen sellaisiakin asioita, joita hän on päättänyt pitää vain itsel-
lään. Toisinaan hänestä tuntuu, että mies lukee hänen ajatuksensakin. (Hää 58, 64, 
124, 251.)

Samalla hän tunsi helpotusta siitä että sai viimeinkin kertoa näitä asioita jolle-
kin. Ehkä hän oli kaivannut Armasta tästä syystä. Armaalle puhuminen oli kuin 
metsälle haastamista, se kuunteli ja humisi ymmärtävästi vastaan. Tai löi kaiken 
leikiksi ettei toinen tuntenut olleensa liian pateettinen; lähetti oravanpojan ok-
salle keikkumaan. (Hää 58.)

Kontti-Armas on tärkeä opas Anna Marian uudestisyntymismatkalla. Hän viitoit-
taa tietä kohti Kanadaa, jonne lähtöä Anna Maria vielä empii ja pelkää. Mies kertoo 
olleensa itsekin nuorena melkein kuusi vuotta Kanadassa. ”Sitä on näköjään jokai-
sen se kanadansa käytävä. Jos ei ennemmin niin myöhemmin.” Kontti-Armaksen 
mielestä ihmisen elämässä tulee erilaisia vaiheita, joiden alkamista voi herkällä 
mielellä kuulostella. ”Ja on selvät merkit, milloin yksi vaihe loppuu ja toinen alkaa.” 
Kontti-Armas toteaa, että Anna Marian elämässä ”koiravaihe” alkaa olla ohi, sil-
lä tämä punastelee kuin koulutyttö kertoessaan miesystävästään Ronista. Vihreän 
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maailman rakastaja kehottaa Anna Mariaa tarttumaan siihen, minkä elämä tarjoaa, 
ja olemaan kiitollinen tästä mahdollisuudesta. (Hää 58–65.)

Pesärikon Eetissä, Armin vihreän maailman rakastajassa, on myyttistä ja sadun-
hohtoista väritystä. Eeti Lehmus on Larvan talon työmies, jonka ulkoinen olemus 
harmaine vaatteineen muistuttaa kotitonttua. Hänen tupansa henkii kodikkuutta, 
ja mies pitää sen aina siistissä järjestyksessä. (Pes 15, 97, 184.)

Armi oli usein ajatellut, että Eeti muistutti niitä kotitonttuja, joista saduissa ker-
rottiin. Eeti vain vilahteli kartanolla ja talon työt olivat aina kunnossa. Eeti näyt-
ti taas kotitontulta. Se seisoi punaisen tupansa ovella harmaassa villapaidassa, 
harmaissa housuissa, vilttisaappaat jalassa, silmälasit päässä. Vain hiippalakki ja 
parta puuttuivat. (Pes 183–184.)

Armi ajatteli, että kaikki Eetin tavarat olivat kuin tehty tätä tupaa varten. Hänelle 
tuli mieleen Olavin ja hänen vinttikamarinsa. Siellä olivat parisängyt vierekkäin 
yhdellä seinällä ja nojatuolit ja pöytä toisella. Armi oli pitänyt kamaria sievänä, 
mutta nyt kun hän katsoi Eetin tupaa, hän tajusi, että sieltä puuttui jotakin. (Pes 
184.)

Ympäristössään Eeti on erikoinen mies, sillä hän puhuu kirjakieltä ”kuin paras-
kin fariseus” ja omaa taiteellisia piirteitä. Hän maalaa tauluja, kirjoittaa kirjeitä 
ja lukee paljon. Tuvan yhtä seinää peittää täysinäinen kirjahylly. Kirjoja ja maalaa-
miaan tauluja Eeti antaa lahjoiksi. Armin ja Olavin häälahjataulussa on ”ruiskukkia 
maitotoupissa”. Mies sisustaa myös mielellään tupaansa ja hankkii sinne erikoisia 
esineitä, muun muassa soittorasian. Eetin taiteelliset harrastukset herättävät kylä-
yhteisössä ihmetystä ja paheksuntaakin. ”Tualla lailla teköö ittensä naurunalaasek-
si raavas miäs ja päällepäätteheksi hyvä tyämies.” (Pes 15–20, 130, 152–156, 184, 
214–217, 416–421.)

Eeti on Armille tärkeä tuki. Hän opastaa Armin Larvan talon tavoille ja antaa 
vinkkejä sellaisista asioista, joita anoppi ei sano ääneen (Pes 176). Miehen puoleen 
Armi kääntyy myös itse mielellään saadakseen neuvoja ja tukea vaikeissa ratkai-
suissa, esimerkiksi suunnitellessaan muuttoa pois miehensä luota. Eeti ymmärtää 
Armia ja myötäilee tämän ajatuksia mutta varoo antamasta liian kärkkäitä neuvo-
ja. ”Se on vaikea tilanne, sanoi Eeti ja seisoi piippu kädessään. – Itse sitä elämässä 
on jokaisen suuntansa haettava ja ulkopuolisen on paha sanoa siihen mitään.” (Pes 
420.) Hienovarainen ohjailu auttaa Armia kuitenkin saamaan vahvistuksen ratkai-
suilleen. 

Prattin (1981, 139) mukaan vihreään maailmaan kuuluvat paitsi luonnonilmiöt 
myös musiikki. Sekä luonto että musiikki liittyvät Safari Clubin Eelikseenkin, jon-
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ka olen tulkinnut Helenan vihreän maailman rakastajaksi. Eeliksen lähettämässä 
videossa kuuluu taustalla veden lorinaa ja undulaattien viserrystä (Saf 135). Miehen 
soittaessa Afrikasta taustalla kuuluu rytmikästä laulua, ja Helenan mieleen muistuu 
Agadir, ”Pikkulintujen keidas, Akaasioiden kaupunki, raikkaan veden solinaa” (Saf 
229). 

Aviomiehekseen Helena on valinnut raiskaajansa Ukri Koskelan vastakohdan. 
Romaanissa Eelis kuvataan lempeäksi, auttavaiseksi ja hieman naismaiseksi. Hän 
on seurakuntansa ylpeys, ”rippikoululaisten idoli, mummojen maskotti”. Ulkonäöl-
tään Eelis muistuttaa purjehtijaa. Hänellä on poikamainen otsatukka, päivettynyt 
ulkoilmaihmisen iho ja valkoiset hampaat. (Saf 135–136.) Helenan äidin mielestä 
Eelis on ollut nuorena melkeinpä turhan kaunis poika (Saf 89). Työhönsä Eelis on 
halunnut konkretiaa. Opiskeluaikanaan hän on viettänyt vuoden Dublinissa ”pubi-
pappina”. Hän on ylpeä siitä, että ahdinkoon ajautuneet ihmiset ja nuoret hakeutu-
vat hänen puheilleen. Viran saatuaan hän on perustanut Sähköpaimenen, nettipa-
pin palstan, josta on tullut hyvin suosittu. (Saf 67–68.) 

Perheenisänä ja puolisona Eelis on hyvä mies. Hän vie tyttäriään harrastuksiin 
ja tekee kotitöitä. Helenalla ja Eeliksellä on tapana soitella toisilleen puoliltapäivin 
”miten menee” -puheluita ja lähetellä hellän ilkikurisia tekstiviestejä. Eeliksen huo-
lenpito on Helenan mielestä rakastettavaa mutta myös hieman kiusallista, sillä se 
asettaa hänen oman itsenäisyytensä kyseenalaiseksi. (Saf 62, 99, 126.) Helenan uu-
destisyntymismatkalla vihreän maailman rakastajan tehtävänä on opettaa anteek-
siantoa ja itsensä armahtamista. Peloista ja syyllisyydestä vapautuminen on askel 
kohti itseyttä. 

Prattin (1981, 140) mallintamaa vihreän maailman rakastajaa vastaa Nu imor
ronin ja Ingenmanslandin Fredrikan elämässä Bosse, vanha opiskelutoveri. Heitä 
yhdistää kiinnostus kirjallisuuteen. Kuuntelijana ja keskustelukumppanina Bosse 
on Fredrikalle elintärkeä, mutta Bosse on myös käsi, johon hän tukeutuu epätoivoi-
simman etsinnän hetkellä. ”Haha, säjer Bosse, vilket räknar du mej som, kund ellerHaha, säjer Bosse, vilket räknar du mej som, kund eller 
instrument. – Hand, säjer Freddi och håller honom i handen när de vandrar över– Hand, säjer Freddi och håller honom i handen när de vandrar över Hand, säjer Freddi och håller honom i handen när de vandrar över 
höstlöven.” (Ing 21–22.)(Ing 21–22.)

Prattin (1981, 22) mukaan vihreän maailman ilmestykset, joihin myös vihreän 
maailman rakastaja kuuluu, esiintyvät naisten fiktiossa usein sellaisissa tilanteissa, 
joissa sankaritar kohtaa kehittymistään rajoittavia esteitä. Myös Tikkasen romaa-
neissa Bosse rientää Fredrikan avuksi aina silloin, kun Fredrikan elämä on vaikeim-
millaan (Ing 60). Bosse on tullut avuksi, kun Anders on ollut 64 päivää Amerikassa 
ja kun hän on muuttanut takaisin ensimmäisen vaimonsa luo. Myös Andersin Ruot-
sin matkan aikana Bosse soittaa Fredrikan ollessa epätoivoisimmillaan. Kenenkään 
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äänen kuuleminen ei ole tehnyt häntä onnellisemmaksi kuin Bossen tuolloin. (Nu(Nu 
79–83.)

[D]en visade att jag fanns liksom, att jag hade gjort nånting nångång och exis-
terade utom i tomheten inom mej själv, den gav mej ett egenvärde, den gav mej 
tankar igen och vilja och handlingskraft och identitet (Nu 67).

Bossen tultua kolmannen kerran avuksi Fredrika oivaltaa viimein syyn tähän. Mies 
on rakastunut häneen. Tämän asian ymmärtäminen tekee heidän suhteensa moni-
mutkaisemmaksi. Sisimmässään Fredrika tietää, että Bosse ei voi täyttää Andersin 
paikkaa. Hän ja Bosse eivät ”kestäisi päivänvaloa yhdessä”. (Nu 83–85, 93.) Bosse 
kuuluu haavemaailmaan ja on osa tiedostamattomassa käytävää yksilöitymispro-
sessia. 

Oman työhuoneen vuokraaminen kaupungilta on Fredrikan elämässä merkittä-
vä käänne kohti autonomisuutta (Ing 16–17; Nu 55; ks. esim. Pratt 1981, 165). Oma 
huone ja oma kirjoituspöytä symboloivat Fredrikalle vapautta, joka hänen äidiltään 
puuttui. 

Det finns en guldfärgad tambur innanför och ett rum med ett skrivbord och 
en stol och en säng. Hon har köpt ett örngott i blått och turkos och burit dit en 
knallblå bordduk som hon lagt på sängen. Det finns en filt också, en grannrödsom hon lagt på sängen. Det finns en filt också, en grannröd 
filt. (Ing 16–17.)(Ing 16–17.)

Hän haluaa näyttää ”kultaeteistään” myös Bosselle, joka ymmärtää, kuinka tärkeä 
huone on Fredrikalle. Mennessään näyttämään työhuonettaan keskellä yötä Fred-
rikasta tuntuu kuin olisi kalastamassa. (Ing 17–18.) Symbolisesti kalan pyytäminen 
merkitsee sitä, että piilotajunnan vesiltä ammennetaan uusia psyykkisiä oivalluksia 
(ks. Korte 1988, 202; Jung 1976a, 155–156). Työhuoneessa Fredrika ja Bosse nautti-
vat molemmat kirjallisesta juttelustaan. ”På min blå bordduk Odysseus” (Ing 19).”På min blå bordduk Odysseus” (Ing 19). 
Sininen tyynyliina symboloi uuden vaiheen alkamista Fredrikan elämässä. Sininen 
väri viittaa taivaaseen, joka yhdistetään usein tietoisuuteen (Korte 1988, 189). Uu-
den tyynyliinan ostaminen symboloi Fredrikan halua luopua vanhoista tottumuk-
sistaan. Hän mainitsee jo Nu imorronissa, että joskus vanhoista tyynyistä on päästä-
vä eroon, vaikka uusi ei välttämättä täyttäisikään vanhan paikkaa (Nu 68).

Vihreän maailman rakastaja on Prattin (1981, 140) mallissa sankarittaren hen-
kisen kehityksen opastaja mutta ei sen ratkaisu, mikä todentuu myös Tikkasen 
1970-luvun romaaneissa. Uudestisyntymismatkansa lopussa Fredrika ymmärtää 
tehneensä huomaamattaan Bossesta itselleen pilvilinnan ja elämänvalheen. Hän on 
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luonut Bossesta itselleen tasa-arvoisuuden ihanteen, jossa henkilöityy se, mihin hän 
uskoo ja mitä hän tuntee. (Ing 156.)

Tikkasen romaanissa Personliga angelägenheter vihreän maailman rakastaja on 
vanha opiskelutoveri Jerker, josta AnnaCi kertoo rakastetulleen kirjoittamissaan 
kirjeissä. Muistoon Jerkeristä liittyy valoisa luontokokemus. Hiihdeltyään aurinkoi-
sessa talvisäässä meren jäällä AnnaCi ja Jerker ovat tulleet Pieneen Niittysaareen, 
jossa he ovat syöneet appelsiineja, kierineet lumessa ja hullutelleet (Per 68). Jerker-
episodi tapahtuu myös saaressa, mikä ilmentää paitsi AnnaCin itseydenetsimis-
paikkaa (vrt. esim. Svanberg 1989, 161) myös vihreää maailmaa (vrt. Pratt 1981, 17, 
25), josta hän hakee voimaa. Vihreän maailman rakastaja Jerker auttaa häntä tässä. 
Jerkerin tapaamisen jälkeen AnnaCin kehitysprosessissa tapahtuu käänne. Hän ei 
enää tunne itseään epävarmaksi ja alkaa kirjoittaa yötä päivää. 

Konstigt nog var det inte bara Älgen och C. som gjorde det utan också skisöndag-
en och det som kom sen, det ska vara med trots allt. Jag måste igenom det också: 
det är en del av min längtan efter dej. (Per 85.)(Per 85.)

Inhimillistä kasvua opettaa Sari Malkamäen Marraskuun tyttärissä Juhana, Varpun 
vihreän maailman rakastaja. Juhana toimii luennoitsijana ja pitää kutsumustehtä-
vänään inhimillisen kasvun prosessien käynnistämistä. Avioeronsa kanssa painis-
keleva Varpu hokee kuin mantraa luennolla kuulemiaan miehen sanoja: ”Huoltotoi-
menpideluonteinen itsekasvatus aktivoituu inhimillisten katastrofien yhteydessä.” 
Miehen katse on tumma ja tiivis ja tuntuu kuin hän kehräisi. Luennolla tapaamisen 
jälkeen Juhana lipuu vähitellen osaksi Varpun haurasta avioeron jälkeistä arkea. 
(Mar 16–21.)

Juhana oli kuin sarjakuvahahmo, olemassa niin kauan kuin oli läsnä. [– –] Se 
sopi Varpulle. Juhanan sylissä hän tunsi irtoavansa kaikesta siitä, mikä piti näh-
dä selkeästi ja asettaa osaksi uutta kokonaisuutta. Hän leijui kuin näkymättö-
mässä riippukeinussa, joka oli nostettu keskelle öistä taivasta, kipunoi omassa 
sisäänpäinkääntyneessä avaruudessaan, etäisyyksistä irrallaan, läheisyyttä tun-
tematta. Niin oli hyvä. (Mar 21.)

Juhana puhuu Varpulle tunteista ja yrittää saada naista tiedostamaan ne. Miehen 
mielestä Varpun tunteet ovat ”tamppautuneet syvälle”, mutta ne ovat yhä tallella. 
Mies katsoo, että tunteet vaikuttavat tiedostamatta tekoihin ja ratkaisuihin. Mitä 
enemmän Varpu antaisi kätkettyjen tunteittensa nousta esiin, sitä enemmän hänen 
kärsimyksensä lievittyisivät. Tunteet eivät kuluta energiaa vaan niiden peittäminen. 
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Juhana on Varpulle tärkeä myös kuuntelijana. Nainen odottaa malttamattomasti 
miehen tapaamista voidakseen puhua. (Mar 32, 122.)

Samoin kuin Tikkasen Ingenmanslandissa todentuu myös Marraskuun tyttärissä 
se, että vihreän maailman rakastaja ei ole uudestisyntymismatkan ratkaisu vaan 
ainoastaan opastaja (vrt. Pratt 1981, 140). Romaanin lopussa Juhanan sädekehä ka-
risee Varpun saatua hänet kiinni valehtelusta. Varpu kokee kuitenkin, että mies 
on ollut hänelle omalla tavallaan tarpeellinen, ”niin kuin sokealle oli joskus hyvä, 
että talutettiin vilkkaimman risteyksen yli, mutta tasaisella maalla kädestä pitäjää 
ei kaivannut”. Varpun mielestä tällaisia kokemuksia tarvitaan, koska niistä kasvaa 
itsesuojeluvaisto. 

Ensin saattoi luulla, että sillä tavalla tuli vain varauksellisemmaksi ja aremmak-
si, mutta rohkeus vaan itse asiassa muuttikin syvemmälle, tiivistyi ja tuli lujaksi 
niin että ihminen muuttui siitä nöyremmäksi ja vahvemmaksi (Mar 132–133).

Eila Pennasen ja Märta Tikkasen romaaneissa viettielämyksiä ilmentävät ruoka-
kuvaukset liittyvät usein vihreän maailman rakastajiin. Mongolien Marjun suussa 
oliivi maistuu oudolta ja kitkerältä (Mon 145). Se viestii, että hän kokee viettielä-
män vielä oudoksi, karvaaksi palaksi. Nu imorronissa ja Ingenmanslandissa Fredri-
ka ruokailee usein Bossen kanssa. ”Jag har räkor, säjer han och en flaska vittvin och”Jag har räkor, säjer han och en flaska vittvin och 
sallad. Och dill och batongbröd.” (Ing 18.) Rypäleet ja viini edustavat vitaalista elä-Rypäleet ja viini edustavat vitaalista elä-
män puolta (Edinger 1992, 239). Viini liittyy myös Malkamäen romaanissa vihreän 
maailman rakastajaan. Odottaessaan Juhanaa vierailulle Varpu avaa viinipullon ja 
sekoittaa salaatinkastikkeen (Mar 118). 

3.4 vanhempien hahmojen kohtaaminen

3.4.1 lapsuuden kodin idylli 

Prattin mallin neljäntenä vaiheena on sankarittaren henkisesti tapahtuva väliensel-
vittely vanhempiensa kanssa. Uudestisyntymismatkoillaan fiktiiviset naishahmot 
muistelevat usein lapsuuttaan kohdaten vanhempiensa hahmot alitajuisesti. Pratt 
toteaa, että vaikka vanhempi sankaritar olisi jo kokenut henkisen heräämisen ja sen 
seurauksena kääntynyt pois yhteiskunnasta tutkiskelemaan itseään, hänen on silti 
vielä selvitettävä mielessään mahdolliset lapsuutensa traumat. Henkinen irrottau-
tuminen vanhemmista on yksi etappi kohti itseyttä. (Pratt 1981, 140–141.) Jacobin 
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(1983, 46) mukaan Jungin psykologiassa isä- ja äitisuhteen selvittäminen elämän 
toisen puoliskon aikana merkitsee käytävää ”äidin valtakuntaan” eli kollektiiviseen 
piilotajuntaan. 

Osassa tutkimuskohteista naishahmojen suhde vanhempiinsa on ongelmaton tai 
kirjailija ei ole kuvannut tätä suhdetta lainkaan. Vanhemmilla ei ole näiden nais-
hahmojen uudestisyntymismatkoilla kovin suurta roolia. Se on sitten kevät -romaa-
nissa Annin suhdetta vanhempiinsa kuvataan niukasti ja pinnallisesti. Romaanis-
sa on viittaus ainoastaan hänen isäänsä. ”Minä olenkin isääni, minun sukuni on 
mustatukkaista ja pitkää” (Se 66). Siekkisen Saaressa ja Pennasen novellissa ”Hänen 
viimeinen rakkautensa” päähenkilöiden vanhemmista ei myöskään ole varsinai-
sesti kerrottu mitään. Ongelmaton suhde vanhempiin on pääteltävissä muutamista 
muistikuvista, joissa päähenkilöt palaavat lapsuuden aurinkoisiin tunnelmiin (Pas 
56; Saa 13, 46), kuten saarisymbolin käsittelyn yhteydessä on edellä todettu. Turval-
lisen lapsuudenkodin muistoista nämä naishahmot ammentavat voimaa kohdates-
saan vastoinkäymisiä elämässään.

Onnellisen lapsuuden viettäneen Safari Clubin Helenan suhdetta vanhempiinsa 
valotetaan romaanissa hieman enemmän kuin Siekkisen ja Pennasen kertomuksis-
sa. Helenan äiti on toisenlainen kuin tyttärensä. Hän on yhteiskunnallisesti valveu-
tunut ja innokas naisasianainen. Tyttären syntyessä äiti on kuulunut yli kymmeneen 
yhdistykseen. ”Yksi ajoi samanpalkkaisuutta, toinen ilmaisia ehkäisypillereitä, kol-
mas yksinhuoltajien aseman parantamista, neljäs kehitysmaiden naisten asiaa.” (Saf 
14.) 

Äiti näkee, että hänen tyttärellään on estoja ilmaista itseään. ”Minä olen aina 
ajatellut että sinun pääsi päällä on kupu, äiti hymyili eikä odottanutkaan että tytär 
vastaisi” (Saf 267). Äidin mielestä biologian opiskelun lopettamisen yhteydessä He-
lenasta on karissut vähäinenkin naistietoisuus. Feministiksi tytärtä ei voi lainkaan 
kutsua, mutta ei hänellä myöskään ole tarvetta korostaa naiseuttaan. Vaikka tytär 
on erilainen kuin äitinsä, äiti on hänestä silti ylpeä. (Saf 88–90.) Isäänsä Helenalla 
on etäinen suhde. ”Isä toivoi poikaa, ja kun syntyikin puolitoistakiloinen sinertävä 
esikoistyttö – mikä lie hiirenpoikanen – suhtautui lapseen kuin se olisi ollut ilmaa” 
(Saf 12).

Häätanhun Anna Maria ja Nu imorronin Fredrika ovat kaikesta päätellen saa-
neet elää turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Kesämökin ikkunoista aamusta iltaan 
paistava aurinko tuo Anna Marian mieleen lapsuuden. Hänestä tuntuu kuin lap-
suuden lämpimät ilmat olisivat olleet kesämökillä kaiken aikaa ”odottamassa vain 
milloin hän palaisi evakkoretkiltään niitä noutamaan” (Hää 89). Lapsuuden lämpi-
mät muistot ovat varastoituneina Anna Marian piilotajuntaan ja ovat tarvittaessa 
sieltä otettavissa. Tikkasen romaanin Fredrikakaan ei muistele vanhempiaan nega-



117

naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

tiivisesti. Tutkiskellessaan itseään Fredrika kuitenkin havahtuu huomaamaan, ettei 
hänen äitinsä saanut elämänsä aikana riittävästi toteuttaa haluamiaan asioita. 

[O]ch då tänker jag på mamma
jag har aldrig fått sa hon, åka till Italien be hem mina vänner köpa saker åt er när 
jag har haft lust gå på teatern ha ett eget skrivbord att sitta vid (Nu 55).

Äiti on varoittava esimerkki. Fredrika päättää, että hänelle ei käy samalla tavalla 
(Nu 55).

Idyllissä ja Pesärikossa päähenkilöiden välit vanhempiinsa ovat neutraalit ja etäi-
senoloiset mutta kuitenkin vailla merkittäviä ristiriitoja. Vanhemmat ovat olemas-
sa, mutta heiltä sankarittaret eivät juurikaan saa henkistä tukea. Ylimaulan romaa-
nissa nuorekkaat isovanhemmat käyvät ”katsastamassa Ansan pesueen pari kertaa 
vuodessa”. Isä on jäänyt Ansalle etäiseksi, sillä äiti on aina seisonut tiukasti heidän 
välissään. Silti isän ja Ansan välillä on sanaton yhteys, eräänlainen yhteisymmär-
rys. Isäänsä katsoessaan ”Ansan mieleen tulee jonkinlainen haudan välinpitämät-
tömyys”. Myös äiti haluaa etäisyyttä. Hänen mielestään ”kiintyminen omiin lapsiin 
kasvaa ihmisen omasta yksinäisyydestä ja riittämättömyydestä”. Äiti ei tarjoa las-
tenhoitoapua tyttärelleen, sillä hän on omasta mielestään täyttänyt tämän tehtävän 
aikanaan, kun omat lapset ovat olleet pieniä. (Idy 55–56.)

Osasyynä Ansan ja hänen vanhempiensa etäisiin väleihin on se, että vanhem-
pien keskinäiset välitkin ovat etäiset. Ansan mielestä hänen vanhempiensa kinte-
reillä seuraavat koko ajan ikävä ja pitkästyminen. Taloudellisesta turvallisuudes-
ta huolimatta heidän ei ole hyvä olla missään. Isän vastaus äidin kysymyksiin on 
enimmäkseen käden huitaisu korvan takaa alaviistoon. Vanhemmat ovat kuitenkin 
sitä ikäpolvea, jonka tapana ei ole erota. Yhdessä pitää myös yhteinen omaisuus. 
(Idy 55–56.)

Pesärikon Armin biologinen äiti on hukkunut tytön ollessa kaksivuotias. Isä on 
avioitunut uudelleen nuoren Kyllikin kanssa, jota Armi on ryhtynyt kutsumaan äi-
diksi. Trilogian alussa Kyllikki tuntuukin Armista oikealta äidiltä, ja he ”vetävät 
yhtä köyttä”. (Pes 24–29.) Vasta avioeronsa jälkeen omia syntyjuuriaan tarkemmin 
pohtiessaan Armi alkaa ajatella aina vain useammin omaa äitiään.

Hän oli miettinyt, että minkälainen hänen elämästään olisi tullut, jos hänen äi-
tinsä olisi elänyt. Olihan hänen äitipuolensa ollut hänelle aina hyvä, ei sillä. Ja 
äidiksi hän oli tottunut sitä sanomaan. Mutta kun hän oli joutunut yksin maail-
malle omien tenaviensa kanssa, hän oli pannut oman äitinsä valokuvan raamei-
hin Ilmiltä perityn piirongin päälle. Hänestä oli tuntunut, että kuva siinä mureh-
ti samoja asioita kuin hänkin. (Pes 643–644.)
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Trilogian loppupuolella toteutuu Luoman muorin ennustus äitipuolesta: ”Omaa-
suuren perähän se vaan on se nainen, muista se flikka” (Pes 29). Armin pyytäes-
sä äitipuolelta oman äitinsä tekemää ryijyä, jonka tämä on saanut valmiiksi juuri 
ennen hukkumistaan, äitipuoli kieltäytyy antamasta sitä. ”Kun ei sulle voi oikeen 
mitään antaa, oli äiti sanonut puhelimessa. – Kun sulla ei oo sitä omaa kotua. Tiärä 
mihinkä ne tavarat joutuu, kun maailmalla rehaat.” Silloin Armi ensimmäistä ker-
taa tiedostaa ja tunnustaa itselleen, että hänellä on äitipuoli. Sen jälkeen hän ei enää 
pyydä kotoaan mitään. Toisaalta hän ymmärtää äitipuoltaankin eikä kanna tälle 
kaunaa. (Pes 644.) 

Armin isä on huolehtinut tyttärestään omalla tavallaan, jäyhän pohjalaisen mie-
hen tavoin. Kovin läheisiä välejä isäänsä tytär ei kaipaakaan. Armin erottua miehes-
tään isä laittaa rahaa tyttärensä lasten tileille ja kehottaa tytärtä käyttämään niitä 
tarpeen mukaan. Isän kantaessa huolta Armin selviytymisestä tämä toteaa pärjää-
vänsä. ”Kyllä minä itte hualen ittestäni pirän, sanoi Armi. Minähän oon aikuunen 
ihiminen.” (Pes 24–30, 439–442, 644.)

3.4.2 traumaattinen lapsuus

Kaikki tutkimuskohteiden sankarittaret eivät miellä lapsuuttaan idylliksi. Lapsuu-
den muistikuvista nousee esiin tilanteita, joilla on ollut traumaattisia vaikutuksia 
naishahmojen myöhempään elämään. Muutamat naishahmot ovat kokeneet lapsuu-
dessaan ja vielä aikuisinakin, etteivät he täytä vanhempiensa odotuksia. Lapsuuden-
kodin ankara kasvatus on aiheuttanut paljon pelkoja, ahdistusta ja syyllisyydentun-
teita, joita naishahmot uskaltautuvat käsittelemään vasta aikuisina. Ongelmallisina 
asioina sankarittaret kokevat tutkimuskohteissa myös äitiriippuvuutensa tai äidin 
menetyksestä johtuvan puutteen. 

Muistikuvien kautta tapahtuvassa välienselvittelyssä vanhempiensa kanssa san-
karittaren on Prattin mukaan selvitettävä, millainen on hänen todellinen persoo-
nallisuutensa. Sankarittaren todellinen persoonallisuus voi olla erilainen kuin se 
persoonallisuus, jonka hän olettaa vastaavan vanhempiensa odotuksia. (Pratt 1981, 
154.) Vanhempien odotusten mukainen käyttäytymismalli on saattanut tiedosta-
mattomasti ohjata sankarittaren elämää ja aiheuttaa ristiriitoja.  

Mutta-romaanin Anjan luonteen ristiriitaisuuden syitä voidaan hakea lapsuus-
kodin ilmapiiristä. Äiti on kasvattanut häntä ankarin ottein, ”löikin Anjaa monet 
kerrat, läimäytti poskelle, vaikkei hän tehnyt juuri mitään” (Mut 103). Yhdessä äiti 
ja vanhempi sisar Aino ovat ilkkuneet ja haukkuneet Anjaa, kun tämä ei ole osan-
nut tehdä kotitöitä riittävän hyvin. Anja on lukenut äitinsä ajatuksista, että ”mitä-
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hän sinustakin tulee laiska letukka”. Suhde äitiin on jäänyt etäiseksi myös tämän 
sairauden vuoksi. Enimmäkseen äiti on vain istunut vaiti ja katsellut ikkunasta 
ulos. (Mut 61–63.) 

Anjan lapsuuskotia on hallinnut myös voimakkaan moralistinen isä, joka on 
aina tiennyt, mikä on oikein ja miten pitää elää. Vielä kuolinvuoteellaan hän on 
teroittanut Anjalle elämänoppejaan sanomalla: ”Pidä itses sitten ihmisenä, Anja.” 
(Mut 80.) Anjan suhde isään on ollut kaksijakoinen: toisaalta hän on kokenut isänsä 
läheiseksi ja turvalliseksi mutta toisaalta myös pelottavaksi. Hän on ollut ”isän tyt-
tö”, mikä on herättänyt kateutta vanhemmassa sisaressa. Isä on aina suhtautunut 
Anjaan ymmärtävästi ja kunnioittavasti, ei ylhäältäpäin. (Mut 62–63.) Pelottava isä 
on ollut vihaisena.

Isä ei vastaa, isä on vihainen. Kuinka monet kerrat isä oli vihainen jo eläessään. 
Jos ei ollut vihainen, oli totinen. Istui eikä puhunut. Ei vastannut kun puhutel-
tiin. Sitten kun lopulta sai isän heräämään ajatuksistaan ja katsomaan, niin se 
katse oli niin lävistävä, niin surullinen, että siitä jäi suru mieleen pitkiksi ajoiksi. 
Ehkä ainaiseksi. (Mut 166.)

Juhani Niemi on analysoinut Mutta-romaanin Anjan luonteenlaatua freudilaisen 
psykoanalyysin avulla. Niemen mukaan Anja ei ole kyennyt irrottautumaan lap-
suuskotinsa eettisistä normeista. Muistikuvissa vähän väliä esiintyvä isähahmo on 
Anjan moraalinen yliminä, joka vaatii rangaistusta normien rikkomisesta. Täl-
lainen rikkomus on muun muassa lapsen synnyttäminen avioliiton ulkopuolella. 
Rangaistus ilmenee Niemen näkemyksen mukaan moraalisena masokismina siten, 
että nainen ei halua saada osakseen minkäänlaista myötätuntoa. (Niemi 1973, 105–
106.) 

Anjan moraalista masokismia ei voida pitää tietoisena vaan pikemminkin luon-
teen avuttomuuden ja pärjäämisen halun välisenä ristiriitaisena käyttäytymismalli-
na. Lapsuudenkodin ilmapiirissä Anja ei ole saanut persoonansa kehittymiseen tar-
vittavia aineksia, jotka auttaisivat häntä selviytymään aikuiselämän vaatimuksista. 
Toisaalta Anja kaipaa turvaa, jota hän hakee mielikuvituksessaan isältään, mutta 
toisaalta hänellä on voimakas halu pärjätä omillaan. Tämä ristiriita on keskiössä 
hänen yksilöitymisprosessissaan. 

Myös toisessa tutkimuskohteena olevassa Eila Pennasen 1960-luvun romaanissa 
tuodaan esiin lapsuuden kasvuympäristön merkitys luonteenmuovaajana. Mongo
lien Marjun lapsuudenkodin henki on ollut ahdistava. Isä on ollut uskovainen, joka 
on katsonut oikeudekseen sortaa ja kiusata vaimoaan ja lapsiaan, olla aina huonol-
la tuulella ja uhkailla Jumalan rangaistuksella. Kaikki seksuaalisuuteen liittyvä on 
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ollut kodissa syntiä ja salattavaa. (Mon 164, 250, 252.) Lapsuudenkodin ilmapiiris-
sä Marju ei ole uskaltanut ilmaista todellisia tunteitaan ja tarpeitaan, mistä syystä 
hän on vieraantunut itsestään. Kyvyttömyys ilmaista omia seksuaalisia tarpeitaan 
aiheuttaa hänelle jatkuvasti ahdistusta. Tätä lapsuudenkodista juontavaa traumaa 
hän yrittää selvittää yksilöitymisprosessinsa aikana. 

Heiveröisen itsetuntonsa vuoksi Marju ei kykene tunnetasolla olemaan turvaa 
antava äiti omille lapsilleenkaan, vaikka hän huolehtiikin näiden ulkoisista tarpeis-
ta pedanttisen tarkasti. Hän suhtautuu lapsiinsa pinnallisesti kuin esteettisiin esi-
neisiin hakien itse heiltä tukea ja hyväksyntää. (Mon 262.) Jung (1976a, 99–123) on 
kirjoituksissaan käsitellyt myös äiti-kompleksia ja tyypitellyt sen ilmenemismuo-
dot. Yhtenä ryhmänä ovat naiset, jotka korostavat liiallisesti äidillisinä pidettyjä 
piirteitä. Näiden naisten ainoa päämäärä on saada lapsia ja elää elämäänsä perheen 
kautta. Tämän tyypin naiset suhtautuvat läheisiinsä pinnallisesti ja korostamistaan 
äidillisistä ominaisuuksistaan huolimatta ovat kykenemättömiä tekemään todellisia 
uhrauksia läheistensä puolesta. Mongolien Marjussa on nähtävissä Jungin määritte-
lemän naistyypin piirteitä.

Tutkiessaan lapsen varhaisen minuuden kehitystä Alice Miller (1984, 7–8, 25, 
33) on käyttänyt käsitteitä terve narsismi ja narsistinen häiriö. Lapsen terveelle mi-
nuudelle ja narsismille luo pohjan sellainen kasvuympäristö, joka kunnioittaa ja 
suvaitsee lapsen tunteita ja jossa lapsi saa huomiota ja arvostusta juuri sellaisena 
kuin on. Mikäli lapsi ei voi kasvuympäristössään ilmaista ristiriitoja synnyttäviä 
tunteitaan, hän ei pysty luottamaan omiin tunteisiinsa eikä myöskään tunne todel-
lisia tarpeitaan. Tällainen lapsi on vieraantunut itsestään. Hän ei kykene eroamaan 
vanhemmistaan ja tukeutuu vielä aikuisenakin kumppaneihinsa ja omiin lapsiinsa 
Mongolien Marjun tapaan. 

Marjun tavoin itsestään vieraantunut ja tunteensa kätkevä on Jeesuksen pienen 
soturin Elisa. Hänen ahdistuksensa syynä on, että hän on joutunut jo lapsena alistu-
maan ja sopeutumaan sellaiseen elämään, joka on vastoin hänen luonnettaan. Elisa 
on alkanut itkeä, kun hänet on kotona pakotetettu olemaan toisten seurassa (Jee 41). 
Lastentarhassa hänen on ollut pakko osallistua piiritansseihin, leikkeihin ja muihin 
sosiaalisiin aktiviteetteihin, kun hän mieluummin olisi hiljaisuudessa ihaillut luon-
toa. Väärin suunnattu energia on hajottanut hänen voimansa. 

Ja Elisa ajatteli hiljaista syrjäänvetäytyvää lasta, sellaista, jollainen oli ollut itse, 
joka rakasti yksinäisyyttä ja rauhaa, omaa oloa, ja ajatteli, miten paljon sellaisen 
lapsen oli tukahdutettava ominta luontoaan, mistä luovuttava (Jee 228–229).
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Elisan äiti ei ole ymmärtänyt itseensäsulkeutunutta lastaan. Hän on pitänyt tätä 
kummallisena, vähätellyt ja jatkuvasti verrannut Elisaa tämän sisareen. Äidin lan-
nistavan kasvatusmallin seurauksena Elisasta on kehittynyt pelkuri, joka käyttäy-
tyy nöyrän ihmisen tavoin näyttämättä omia tunteitaan muille. Ymmärrystä äi-
diltään hän ei saa vielä keski-ikäisenäkään. Tämän Elisa huomaa aiottuaan kertoa 
äidilleen poikansa ongelmista. Samassa yhteydessä hän kuitenkin ymmärtää, että 
kovan pinnan alla äiti kuitenkin rakastaa häntä omalla tavallaan. Hän haluaa antaa 
anteeksi äidilleen kokemansa epäoikeudenmukaisuuden. (Jee 38–49.)

Ja Elisa tuli ovelta, käveli nopein askelin keittiön poikki äidin luo, kumartui, pai-
noi poskensa äidin poskea vasten, ojentautui suoraksi, kääntyi, riensi eteiseen, 
pysähtyi hetkeksi kapeaikkunaisessa ulkoeteisessä (Jee 49).

Kaipaisen romaanissa Magdaleena ja maailman lapset kuvataan monessa kohdassa 
Sakari Magdalaisen ankaraa kasvatusmetodia, joka on jättänyt jälkensä kaikkiin 
lapsiin. Mataleenalla ja Lasaruksella se ilmenee piilevänä aggressiivisuutena (esim. 
Mag 85, 168). Martta on ainoa, joka uskaltaa näyttää vihansa avoimesti (esim. Mag 
157). Isä ei ole yksin syyllinen lasten patoutuneeseen vihaan. Myös äiti on paennut 
vastuutaan kasvattajana naiivin käyttäytymisen ja välinpitämättömyyden taakse. 
Hän ei ole halunnut puuttua miehensä kasvatuskeinoihin ja on ummistanut silmän-
sä lastensa ongelmilta, muun muassa Lasaruksen huumeiden käytöltä (Mag 183). 
Omaa heikkoa itsetuntoaan äiti yrittää vahvistaa tarkertumalla lapsiinsa, ja etenkin 
vahvatahtoisen Martan hän kokee turvakseen. Mataleenan äiti haluaisi pitää seu-
ranaan lopun ikänsä. Äitinsä ihailun ja halun ripustautua tyttäreensä Mataleena 
kokee ahdistavaksi. (Mag 20–22, 80–81, 85.) 

Yksilöitymisprosessin edetessä Mataleenan aggressiivisuus alkaa purkautua. 
Saareen mennessään (ks. kohta 3.3.3) hän rikkoo isänsä tavaroita. Saamansa kasva-
tusmallin mukaisesti hän odottaa pahasta teostaan rangaistusta isältään. Hän odot-
taa, että ”seuraisi pitkä ja perusteellinen tukistus”. Isä ei kuitenkaan tule saareen, ja 
Mataleenan vihan syiden selvittely jää keskeneräiseksi. (Mag 217–218.) 

Romaanissa Martta pohtii paljon rakkaudettomaksi kokemaansa suhdetta van-
hempiinsa. Kouluaikanaan Martta on lukenut yökaudet, tuonut kotiin hyviä nu-
meroita ja kerjännyt niillä rakkautta ja rahaa. Rahaa hän on kyllä saanut mutta ei 
rakkautta. Isä on aina pitänyt Mataleenaa ”kielonaan” ja ”lempilintunaan”. Marttaa 
hän ei ole koskaan hellitellyt lempinimillä. Martan mielestä isä on pitänyt häntä 
keskinkertaisena, ja siksi hänen koulunkäyntiinsä ei kannattanut panostaa. Tästä 
syystä Martta on joutunut joka kesä menemään keittokurssille tai puutarhakou-
luun. (Mag 238–239.) Romaanin lopussa Martta kääntää vanhempiensa rakkaudet-
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tomuuden voitokseen. Martan isä kertoo, että hänellä on ollut aina hyvä suhde Ma-
taleenaan, ja äiti vastaavasti kertoo itsellään olleen hyvä suhde Lasarukseen, jolloin 
Martta toteaa, että hänellä ei ole ollut hyvää suhdetta keneenkään. 

Siksi minä olen tällainen kuin olen. Ja kun hän niin ajatteli, hän tunsi iloa siitä 
että kukaan ei ollut välittänyt hänestä niin paljoa että olisi halunnut hänet lopul-
lisesti omistaa. (Mag 254.)

Anna-Leena Härkösen Avoimien ovien päivä -romaanin Astan yksilöitymisproses-
sin käynnistää avioero, mutta prosessin keskiössä on hänen äitiriippuvuutensa sel-
vittäminen. Lukkiutunut äitisuhde juontaa juurensa Astan lapsuudesta, jonka muis-
tikuvat ovat ristiriitaisia. Toisissa muistikuvissa äiti on Astan mielestä dominoiva ja 
hallitseva. Äiti on kontrolloinut kaikkea lapsiinsa liittyvää lukemalla päiväkirjat ja 
kirjeetkin. Tämän johdosta lapset ovat oppineet salaamaan asioita.

Hän lukee päiväkirjani ja kirjeeni. Välillä kirjoitan niitäkin sillä tavalla, etten 
sano kaikkea. En ole koskaan uskaltanut sanoa kaikkea. Entä olenko uskaltanut 
ajatella? En. Tietenkään en. (Avo 31.) 

Salaamisella Asta on halunnut suojella äitiään. Hänestä tuntuu, että jos hän paljas-
taisi itsensä ja ajatuksensa äidille, tämä murtuisi. ”Ei ole muuta keinoa kuin piilotel-
la, peittää kaikki.” (Avo 251.) Asta on oppinut peittelemään tunteensa ja näyttämään 
itsestään vain ”sunnuntaipuolen” eli kiltin tytön. Hän potee jatkuvasti syyllisyyttä 
siitä, onko hän tarpeeksi hyvä. Toisissa lapsuuden muistikuvissa äiti on erilainen. 
Tämä äiti järjestää ikimuistoisia juhlia ja jaksaa lukea samaa kuvakirjaa tuntikau-
sia. Hän pitää Astaa sylissään ja hellittelee sekä puolustaa lapsiaan ”kynnet pystys-
sä” kiusaajilta. (Avo 195–197.) 

Kaisa Kurikan mukaan Asta käy romaanissa terapianomaisesti läpi aiempaa elä-
määnsä ymmärtääkseen nykyisyyttä. Hänen lapsuuden ja nuoruuden kokemuksis-
saan on ollut kaksi erilaista äitiä, joista toinen on hellä ja toinen arvaamaton. Vielä 
aikuisenakaan Asta ei pysty erottamaan näitä kahta äidin kuvaa toisistaan eikä edes 
itsestään. (Kurikka 2003, 215.) Ristiriitaisen äitisuhteen seurauksena Astan irrot-
tautuminen kotoa ja itsenäistyminen ovat jääneet puutteellisiksi. Itsenäistymistä on 
viivästyttänyt myös avioliitto, jonka Asta on solminut nuorena päästäkseen pois 
kotoaan. Hän on antanut elämänsä miehelleen, tullut miehensä koottavaksi leluksi 
ja holhokiksi. (Avo 300–301.) Hyväksynnän ja turvan hakemisen kohde on siirtynyt 
äidistä aviomieheen. Väkivaltainen aviomies ei ole kuitenkaan tätä turvaa pystynyt 
tarjoamaan, minkä seurauksena Astan ahdistus on vain pahentunut. Eija Törmäsen 
(1999) mukaan Asta on hakenut turvaa väärästä paikasta, itsensä ulkopuolelta. 
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Avioeronsa myötä Asta alkaa pohtia, mistä hänen ahdistuksensa johtuvat. Ro-
maanissa esitetään takaumana ylioppilaskevään tapahtumat, jolloin Asta on hen-
kisesti romahtanut ja yrittänyt itsemurhaa. Asta pohtii, miksi hän on romahtanut 
ollessaan viimein lähdössä pois kotoaan ja pääsemässä irti äidistään. ”Ehkä minä 
en halunnut päästää hänestä irti. En halua.” (Avo 289–301.) Asian tiedostaminen 
synnyttää Astassa voimakkaan vihan. Viha, jonka hän projisoi äitiinsä, on ensim-
mäinen askel hänen itsetunnistuksessaan.

Pelästyn sitä vihan määrää joka minulla on sisälläni. Vatsassa on raskas kivi. Yri-
tän hieroa sitä pois, makaan selälläni lattialla ja pyörittelen vatsanahkaa öljytyin 
sormin. Se ei lähde pois. [– –] Minä mieluummin vihaan kuin olen surullinen. 
Suru tarkoittaa hyvästejä, enkä minä ole vielä valmis hyvästelemään. (Avo 38.)

Jungin (1976a, 99–123) äiti-kompleksien luokittelussa on kaksi tyyppiä: äitiin sa-
maistuja ja äidin vastustaja, joiden piirteitä on nähtävissä Avoimien ovien päivän 
Astassa. Äitiin samaistujalle ovat luonteenomaisia piirteitä passiivisuus ja alem-
muudentunne, jotka tekevät hänestä helposti haavoittuvan uhrin. Avioliitossa tämä 
naistyyppi mukautuu miehensä tahtoon ja antaa kohdella itseään huonosti. Äidin 
vastustaja puolestaan kritisoi ylikorostetusti äidillistä valtaa ja pyrkii kaikin keinoin 
olemaan erilainen kuin äitinsä. Kokonaisvaltaisen negatiivisen äidin vastustamisen 
vuoksi hän ei pysty hahmottamaan, mitä hän itse todellisuudessa elämältään tah-
too. Äidin vastustajalle on ominaista, että hän solmii avioliiton paetakseen äitiään. 
Usein aviomies muistuttaa persoonallisuuskuvaltaan äitiä.

Äidin vastustamisen vaarana Jung pitää sitä, että tytär vahingoittaa luonnollisia 
naisen vaistojaan keskittyessään totaaliseen vastarintaan. Kieltäessään kaiken äi-
tinsä edustaman tytär samalla eliminoi itsestään myös äitinsä vaistonvaraiset omi-
naisuudet. Toisaalta näiden pimeinä ja epämääräisinä pidettävien vaistojen kiel-
täminen voi Jungin mukaan johtaa myös positiiviseen kehitykseen, jolloin naisen 
objektiivisuus, selkeys ja maskuliiniset ominaisuudet korostuvat. Älyn ohjaamalla 
äidillisyydellä, naiseuden ja maskuliinisen ymmärryksen yhdistelmällä, on suo-
tuisa vaikutus kumppanuussuhteisiin ja käytännön asioiden hoitoon. (Jung 1976a, 
112–114.)

Sari Malkamäen romaanissa Marraskuun tyttäret esitetään samantyyppinen 
äitiongelma kuin Härkösen Avoimien ovien päivässä. Malkamäen teoksen Varpu, 
joka voidaan luokitella Jungin mainitsemaksi äidin vastustajaksi, käy läpi syyttelyn 
sävyttämää äitisuhdettaan. Päästäkseen irti ”pohjalaisesta juuristostaan” ja äidis-
tään Varpu on nuorena muuttanut pois kotoaan ja avioitunut pikaisesti. Kaikkitie-
tävän miehen ohjauksesta hän on myös eronnut nopeasti. Varpusta tuntuu kuin äiti 
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olisi ollut hänen avioerostaan salaa voitonriemuinen; ”tyttö ei oppinut elämäänsä 
kohdistamaan”. (Mar 27–29, 45.) Härkösen romaanin Astan tavoin Varpukaan ei 
ole ennen avioitumistaan ehtinyt itsenäistyä eikä henkisesti katkaista napanuoraa 
äitiinsä. Tämä prosessi hänen on käytävä läpi aikuisena osana yksilöitymisproses-
siaan. 

Malkamäen romaanissa lapsuudenkodilla ja kasvuympäristöllä nähdään olevan 
kasvua edistävä ja estävä merkitys. Asian kiteyttää romaanissa Varpun sisar Aura.

[L]apsuuden maisema oli jäsenissä ja päässä, eikä se sieltä mihinkään kadonnut 
niin kauan kuin ihmisessä henki pihisi. Välillä siitä arveli saavansa kaikki tar-
vittavat voimat ja välillä se makasi muurina edessä niin kuin siihen olisi sekoitet-
tu maailman kaikki betonit ja jarrunesteet. (Mar 47–48.)

Lukkiutuneita perhesuhteita purkaa myös Annika Idströmin romaani Sinitaivas. 
Virpin kompleksinen äiti- ja isäsuhde on ajautunut syvälle piilotajuntaan, eikä pää-
henkilö itse tiedosta asiaa uudestisyntymismatkansa alussa. Rita-äidin ja tyttären 
välit ovat romaanissa suurimman osan aikaa korrektin etäiset. Vasta romaanin lop-
putapahtumissa kertoja paljastaa Virpin äiti- ja isäsuhteen kipeyden koko rajuudes-
saan. Lapsuuden muistikuvista nousee esiin häpeä, jota hän on tuntenut juopuneen 
isänsä sylissä, ja samoin pelko isän jätettyä perheensä. Muistikuvista nousee myös 
voimakas viha ja syytös äitiä kohtaan, jonka Virpi ymmärtää olleen osallinen isänsä 
lähtöön. (Sin 244–246.) 

[H]än vihasi Ritaa, hän vihasi niin, että jos sen tunteen voisi muuttaa ääneksi, 
hän huutaisi, huutaisi odotushallin säpäleiksi, koko lentokentän, kaikki koneet, 
jotka rautakäsillään lävistävät valkoiset, pehmeät pilvet ja sinisen taivaan kaiken 
pahan takana (Sin 247).

Vihan ja sitä seuranneen itkun purkauduttua ulos Virpi tiedostaa ikävän isäänsä 
kohtaan ja kykenee myös ymmärtämään äitiään. Virpistä tuntuu ”kuin hän olisi 
päässyt alkuun, kirkkaille vesille missä näkyi pohjaan saakka”. (Sin 253–255.) 

Avoimien ovien päivän Astan, Marraskuun tyttärien Varpun ja Sinitaivaan Vir-
pin äiteihinsä kohdistamalle voimakkaalle vihalle voidaan löytää erilaisia selitys-
malleja. Äitivihan yhteiskunnallista aspektia käsittelen luvussa 5.5 ”Äitimyytin 
romutus”. Psykososiaalisesta näkökulmasta vihaa voidaan tarkastella esimerkiksi 
matrofobiana. Adrienne Richin mukaan matrofobia tarkoittaa tyttären pelkoa siitä, 
että hänestä tulee äitinsä kaltainen. Äiti edustaa tyttärelle naisena elämisen komp-
romissia ja itseinhoa, mitä tytär ei halua omaksua. Välttääkseen tämän tytär ha-
luaa olla erilainen, ja hänellä on voimakas tarve erottautua. (Rich 1986, 235–237; 
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Jaakkola, Heidi 2000, 117.) Astan, Varpun ja Virpin kohdalla vihan pohjimmaisena 
kysymyksenä ei välttämättä ole äitipelko tai äitiydenpelko vaan halu katkaista sosi-
aalistuneet käyttäytymismallit, jotka rasittavat naisen rooleja. Vihan syynä voi olla 
pelko, miten tytär löytää keinot toimia eri tavalla kuin äitinsä. 

Äidin ja tyttären välinen suhde on naisen identiteetin rakentumisen keskeinen 
osa, johon liittyy yhteisyyden ja erillisyyden ristiriita. Tyttären omien rajojen haulla 
ja omien tarpeiden puolustamisella voi olla monia strategioita. Vihan ilmaisu äitiä 
kohtaan on yksi tapa pyrkiä erillisyyteen. Vihan ja muiden tunteiden pohtiminen 
ja niistä puhuminen tekevät tunteista hallittavia. Vihailmaisun ja vihakontrollin 
avulla tyttären on mahdollista päästä tunteidensa subjektiksi. (Ks. Nykyri 2001, 
166–168.) 

Anna-Leena Härkösen romaanissa Juhannusvieras ei käsitellä äitivihaa. Sen ti-
lalle on tullut äiti-ikävä, jota päähenkilö Tuija potee keski-iän yksilöitymisprosessis-
saan. Tuijan äiti on kuollut tytön ollessa kaksivuotias. Isäänsä ja itseään hän ei ole 
koskaan osannut mieltää perheeksi. ”Perhe josta puuttui äiti oli tynkä ja vajavainen.” 
Välit isään ovat aina olleet etäiset. (Juh 38–39.) Äidittömyyden ja perheyhteisön rik-
koutumisen aiheuttamaa turvattomuutta Tuija on yrittänyt elämässään kompensoi-
da rakentamalla omasta kodistaan turvallisen pienen pesän. Turvaa hän on hakenut 
myös aviomiehestään, joka on saanut toimia isän korvikkeena. (Juh 10, 40.) 

Äidittömänä Tuija on kokenut jääneensä vaille monia asioita, joita tytär voi ja-
kaa oman äidin kanssa. Lapsena hän on kateellisena katsellut ystäviään, jotka ovat 
äitiensä kanssa puuhastelleet naisten juttuja. He ovat olleet omassa maailmassaan, 
äiti ja tytär. (Juh 88.)

Lapsena kadehdin muitten äitejä. Olisin halunnut näyttää äidille todistukse-
ni, nähdä miten ylpeä hän minusta olisi. Olisin halunnut jutella äidin kanssa 
tyttöjen juttuja, lähteä yhdessä vaateostoksille. Isä osti minun vaatteeni vailla 
minkäänlaista silmää. Myöhemmin sain ostaa ne itse ja ostin kallista, tiukkaa ja 
seksikästä. Pikku tyttö. Vielä suurempi ikävä äitiä tuli teini-iässä. Kenelle kertoa 
poikaystävistä? Keneltä kysyä, millaisia siteitä pitäisi käyttää kuukautisvuotoi-
hin? Isä ei osannut suhtautua murrosikääni mitenkään. Niin kuin en minä itse-
kään. (Juh 87.)

Yksilöitymisprosessinsa aikana Tuija oivaltaa syyn, miksi välit isään ovat jääneet 
etäisiksi. Heidän välissään on aina ollut äiti, josta he eivät ole koskaan puhuneet. 
Vaimon ja äidin kipeän muiston sekä isä että tytär ovat jättäneet käsittelemättä ja 
haudanneet sisimpäänsä. Syyn tiedostaminen auttaa Tuijaa purkamaan lukkiu-
tuneet tunteensa. Hän pystyy jälleen tuntemaan koti-ikävää eli ikävää isänsä luo. 
Tuija ymmärtää, että hän voisi selvittää äidin menetykseen liittyvän traumansa yh-
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dessä isänsä kanssa avaamalla kipeät muistot. Siitä he jatkaisivat elämäänsä, askel 
askeleelta. (Juh 238–240.)

3.5 piilotajunnan syövereissä

3.5.1 tunteiden käsittely piilotajunnassa

Saatuaan riittävästi opastusta vihreästä maailmasta ja vanhempiensa hahmoilta 
sankaritar on Prattin mukaan valmis tekemään syöksyn omaan piilotajuntaansa. 
Tässä vaiheessa sankaritar kohtaa myös Jungin yksilöitymisprosessin toisen pää-
vaiheen arkkityypit. (Pratt 1981, 141–143.) Käsittelen näitä arkkityyppejä luvussa 4. 
Naishahmojen piilotajunnassa olevien tunteiden tiedostaminen ja niiden käsittely 
on osassa tutkimuskohteista kuvattu rajuksi kamppailuksi pimeyden voimien kans-
sa. Kamppailun jälkeen naishahmot palaavat manalan syövereistä uudistuneina. 
Henkinen uudestisyntyminen merkitsee naishahmoille usein koko arvomaailman 
muutosta. Työstäessään piilotajunnassa olevia tunteitaan sankarittarella on myös 
suuri vaara ajautua niin syvälle sisäiseen maailmaansa, ettei hän löydä enää ulos-
pääsyä (Pratt 1981, 150). Mikään ei ole ihmiselle vaikeampaa kuin tunnistaa, mikä 
hän on, ja tiedostaa, mikä hän voisi olla, kuten Jolande Jacobi (1973, 132) toteaa. 

Raija Siekkisen Saari-romaanin Paula vajoaa itsetutkiskelussaan syvälle pimeään 
miehen jätettyä hänet. Tunteiden käsittely on kipeää ja raskasta. Hän on rakastanut 
miestä syvästi. 

Ohi ylpeyteni mustan rajan; ohi kaiken toivon syvälle pimeään; ja nyt elämä on 
vain maisemia, säitä, hidasta ja nopeaa vauhtia täyttämässä suurta yhdenteke-
vyyttä, joka ei siitä täyty (Saa 87–88).

Miehen lähdön jälkeen Paula poistuu saarelta ja matkustaa ulkomaille erittelemään 
tunteitaan. Matkakumppanina hänellä on uusi mies, joka haluaa näyttää Paulalle 
vuoriston. Matkaa tehdään näennäisen kepeästi. Paulan sisimmässä huokuu kui-
tenkin kylmyys, eikä hän näe elämälleen juuri mitään tarkoitusta. ”Pimeydessä 
näkyi jotakin suurta ja tummaa, joka vaivoin erottui taivaan mustuudesta.” (Saa 
86–89.) Tämänkin rippeen hän on vaarassa kadottaa. Heidän ajaessaan tunnelissa 
Paula ajattelee, että ehkä tämä ”tunneli jatkuu ikuisesti, ja kaiken aikaa laskeutuen, 
eikä mustaa etäistä taivasta enää näkisi” (Saa 116).
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Matkustaminen, käyminen vieraalla maalla ja palaaminen kotimaahan ovat tyy-
pillisiä ja yleisesti kirjallisuudessa käytettyjä transformaatiomyyttikuvia. Ne ilmen-
tävät etsimistä ja usein muutosta löytymisenä. Vaeltamisen motiivi liittyy kiinteästi 
muutoksen motiiviin. Kirjallisuudessa esiintyvä matka voidaan nähdä paitsi elä-
mänkulun symbolina myös matkana itseen, minuuden etsimisenä ja löytämisenä. 
(Korte 1988, 189–190; Schmitt 2000, 89–90; Tuohimaa 1994, 54.) Siekkisen romaa-
nissa matkaa on käytetty itseyden etsimisen merkityksessä. 

Päästäkseen piilotajunnan syövereistä jälleen valoon Paulan on vielä käsiteltävä 
saaressaoloon liittyviä tunteitaan. Mielikuvituksessaan hän kulkee jään yli saareen 
ja katselee mökin ikkunasta sisään. Huone on tyhjä ja hämärä; takka on alkanut 
kasvaa huurretta. Ikkunat ovat olleet jäässä, mutta auringon alettua paistaa ne ovat 
sulaneet. (Saa 120–121.) Paulan sisin on vielä tyhjä, hämärä ja kylmä. Pahin suru ja 
epätoivo on kuitenkin jo voitettu, sillä hän rohkenee katsoa sulaneiden ikkunoiden 
läpi mökkiin eli sisimpäänsä. Nyt hän uskaltaa palauttaa mieleensä myös saaren to-
delliset tapahtumat myrsky-yönä. Yön pimeydessä käydyn dramaattisen väliensel-
vittelyn seurauksena mies on päättänyt lähteä lopullisesti. Miehen lähdön jälkeen 
koko saari on tuntunut tuhotulta paikalta. ”Sen aamun jälkeen puut olivat myrkky-
jen syövyttämät, kaksi varista penkoi öisin tunkion, eikä mitään kettua ollut.” (Saa 
121–122.)

Ajon aikana Paula alkaa kertoa elämästään ja unelmistaan, saaressa olevasta ke-
tusta, jota hän ei ole koskaan nähnyt mutta jonka hän on kuullut haukkuvan öisin. 
Tämän sisäisen unelman uudelleen tiedostaminen on käänne hänen uudestisynty-
mismatkallaan. 

Kun hän oli sanonut sen, hän tiesi ylittäneensä rajan, jonka takana kaikki oli 
selvempää, ilma kirkkaampi. Olemassaolon koko paino tuntui taas, ja elämää 
edessäpäin, kokonainen elämällinen. (Saa 117.)

Paulan mieleen muistuu myös syksyinen päivä, jolloin hän on lukenut lehdestä mie-
hen kuolleen liikenneonnettomuudessa. Tämä tieto merkitsee Paulalle ikään kuin 
rajan ylitystä; hänen on yritettävä unohtaa mies ja jatkettava elämässä eteenpäin. 
Paulan suru on ”tyyntä kuin vanhuuden luopumus”, ja hän tietää rakastavansa 
miestä aina. (Saa 122–123.)

Paulan uudestisyntymismatkan käännettä peilaa myös romaanissa kuvattu 
mantereen talon pojan saarimatka (vrt. Makkonen 1991, 18, 94). Poika tutkii Paulaa 
symboloivaa autiota mökkiä ikkunan takaa ja näkee sen sekasortoisena. Saaressa 
poika löytää kallionhalkeaman ja tietää, että siinä voi kasvaa keltaisia kukkia. Mie-
likuvituksessaan hän näkee mökin uudelleen mutta ei enää tyhjänä vaan asuttuna. 
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Myöhemmin poika muistaa vielä, että kallionhalkeamassa on ollut kuollut kettu. 
(Saa 97–100, 113–114.) Kuvaus ennakoi Paulan henkistä kasvua ja itseyden löyty-
mistä. Paulaa symboloiva mökki voi jälleen eheytyä, ja hänen unelmansa voivat to-
teutua. 

Siekkisen romaanin Paulan tavoin kuvaa Jeesuksen pienen soturin Elisa tuntei-
densa käsittelyä vaeltamiseksi pimeässä tunnelissa. 

Hän muisti pakomatkansa, niin kuin portti se oli, tunneli, jonka läpi oli mentävä, 
käveltävä suoraan pimeyteen, kuljettava pilkkopimeässä, nähtävä valo, kuljettava 
valoa kohti ja tultava ulos, takaisin tähän maailmaan, sillä mitään muuta ei ollut, 
tämä maa oli ihmisen maa ja sydän oli ihmisen sydän, ”minun pimeyteni”, Elisa 
ajatteli, ”minun valoni, minun maailmani, minun ihmiseni tässä maailmassa” ja 
elämän komponentit olivat liike ja voima ja rakkaus (Jee 323).

Pimeys ja tunneli ovat tyypillisiä individuaatioprosessin ja piilotajunnan kielikuvia. 
Tiedostamattomuus on pimeää vastakohtana tiedon valolle. Jung (1976a, 138) on 
todennut, että jokaisessa ihmisessä oleva pimeys on ovi piilotajuntaan ja käytävä 
uniin. Pimeästä tunnelista Suosalmen romaanin Elisa pääsee valoon uskaltamalla 
lopulta tunnustaa ja kertoa koko elämänsä ahdingon tyttärelleen. Hän ymmärtää, 
että jättämällä vanhat asiat taakseen uudet mahdollisuudet aukeavat. Hänestä tun-
tuu ”niin kuin äkkiä raju tuulenpuuska olisi heittänyt selkoselälleen lukitun oven”. 
(Jee 322–323.)

Tunnelikuvaus symboloi myös Marraskuun tyttärien Varpun etsintää ja ikkunan 
avaaminen etsinnän selkiytymistä. Varpu selvittää piilotajunnan lähettämiä vieste-
jä uniensa kautta, jotka ovat kuin ”sekoitus polanskia ja felliniä”. Unissa hän seisoo 
vuoroin jyrkänteellä ja vuoroin tunnelissa, jonka seinät kupruilevat ja jossa maa on 
liejuista ja märkää. (Mar 122–124, 135, 154.) Unet ovat Jungin mukaan helpoin ja 
tehokkain tapa tutkia piilotajunnan sisältöä, sillä unissa yhdistyvät tietoisuuden ja 
piilotajunnan elementit. Tämä yhdistyminen tuottaa symbolisia ja esiloogisia unien 
kielikuvia, jotka eivät useinkaan ole kausaalisesti, ajallisesti tai paikallisesti määrit-
tyneitä.11 (Jacobi 1973, 70; Jung 1997, 39.) Felski (1989, 144) katsoo, että heräämis-
prosessin aikaiset unet ja hallusinaatiot symboloivat usein sankarittaren sopeutu-
mattomuutta ja hänen vakiintuneiden arvokäsitystensä heikkenemistä. Samalla ne 
kertovat, että sankaritar on siirtymässä uudelle tietoisuuden tasolle. 

11 Tutkijanuransa aikana Jung kiinnitti paljon huomiota uniin ja niiden tulkintaan. Hän ei pitänyt 
unia ainoastaan väylänä piilotajuntaan vaan tapahtumana, joka tuo esiin piilotajunnan uutta 
sisältöä ja aktiviteettia. Unisymbolit ovat viestinviejiä ihmismielen vaistomaailmasta sen ratio-
naalisiin osiin, ja niiden tulkitseminen rikastuttaa tietoisuutta. Unet ilmaisevat tietoisuuden toi-
sen puolen. (Jacobi 1973, 70; Jung 1997, 32–54.)
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Valvetilassa Varpusta tuntuu, kuin hän pakenisi koko ajan jotakin. Samalla hä-
nestä tuntuu, että se, mitä hän pakenee, ottaakin hänestä tiukemman otteen. Lo-
pulta hän tuntee olevansa ”vänkyräisessä solomussa niinkun joku seonnut naru-
nukke”. Varpu ei jaksaisi koko ajan yrittää ja mennä eteenpäin, vaan hän haluaisi 
mennä makaamaan johonkin nurkkaan. (Mar 148.) Malkamäen romaanissa ei ole 
kuvausta Varpun itsetutkiskelun seurauksena tapahtuvasta konkreettisesta muu-
toksesta. Romaanin loppukappaleessa tapahtuva ikkunan avaaminen (Mar 154; vrt. 
Ylimartimo 2002, 65) symboloi henkistä muutosta, avautumista tietoiseen maail-
maan. Valkoisessa lumessa kahlaaminen merkitsee totuuden hyväksymistä ja uu-
den vaiheen alkamista (vrt. Biedermann 2004, 393). 

Varpu avasi ikkunan ja veti syvään henkeen kylmää ilmaa. Tuuli heilutteli vai-
jerien varassa roikkuvia katulamppuja. Pyrytti yhä sankemmin. He saisivat aa-
mulla Oton kanssa kahlata valkoisen puiston poikki. (Mar 154.) 

Anna-Leena Härkösen Juhannusvieraan Tuijan ja Märta Tikkasen Personliga an
gelägenheterin Cecilian patoutuneiden tunteiden käsittely on kuin rajuilma, joka 
päästää luonnonvoimat valloilleen. Tutuissa lapsuudenmaisemissaan Tuija kyke-
nee palauttamaan mieleensä syvälle kätkemänsä tunteet. Niiden synnyttämä itku 
syöksyy ulos valtavalla paineella tuntuen joka hermossa ja yltyen lopulta ulvonnaksi 
(Juh 160). Välirikko Lorenzin kanssa merkitsee Personliga angelägenheterin Cecilial-
le syöksyä kohti piilotajunnan syövereitä. Cecilian avioliitosta aiheutuneen kriisin 
käsitteleminen on vielä kesken, kun hänen ja Lorenzin välirikko tapahtuu. Vanha 
suru yhdistyy uuteen ja murtautuu ulos koko voimallaan. Tunteita käsitellessään 
Cecilia huutaa tuskissaan suoraa huutoa.

Alla slussar hade öppnats. [– –] och efter många år hade det hon gått och burit på[– –] och efter många år hade det hon gått och burit på och efter många år hade det hon gått och burit på 
lossnat, kärleken, döden, hatet och saknaden, vreden, besvikelserna, hoppet och 
glädjen och plågan, allt hade brutit fram och vällt ut, äntligen. Hon hade vand-
rat runt det långa matbordet och ylat, bölat, vrålat, snörvlat, också den färska 
hudlösa smärtan, den nya som hörde hemma i huset där hon befann sig. (Per(Per 
203–204.)

Unohtaakseen Lorenzin ja kokeakseen uutta Cecilia matkustaa ulkomaille, samoin 
kuin Siekkisen romaanin Paula (vrt. Korte 1988, 189–190). Matkaltaan hän palaa 
kotiin mullistavien kokemusten voimistamana ja vakuuttuneena, ettei hänen itse-
tuntonsa ole kärsinyt eikä hänen identiteettinsä naisena ole joutunut kyseenalaisek-
si miessuhteissa koettujen pettymysten vuoksi. (Per 172.)
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Nu imorronin ja Ingenmanslandin Fredrikan elämän käännekohta on abortti. 
Maatessaan sairaalassa hän on tiedostanut olevansa ratkaisuvaiheessa elämässään. 
Toinen puoli elämää on takana ja toinen puoli edessä kuin kehotuksena, että nyt 
hänen on toimittava eikä vasta huomenna. (Ing 8.) Päätöksenteko abortista on ollut 
Fredrikalle vaikeaa. Hän on kamppaillut itsensä kanssa kuin ”helvetin syövereissä”. 
Kuten Pratt (1981, 142–143) toteaa, piilotajunnassa olevien tunteiden käsittely ei ole 
kaikille sankarittarille vaaratonta. Fredrikakin on ollut vähällä tehdä väkivaltaisen 
teon. 

Själv har hon aldrig varit närmare att ta till brödkniven eller tända eld på sej eller 
ta tabletter, skära skära skära eller bara sticka. [– –] Ett helt dygn stod hon med 
ena foten på tröskeln, var på väg. Nästa dag tog hon en väska med de nödvändig-
aste böckerna och nattlinne och tofflor och en tandborste, steg över tröskeln till 
den vita sjukhusvärlden, stängde ytterdörren. (Ing 67.)(Ing 67.)

Tehtyään päätöksen abortista Fredrika on jo alkanut ”ylösnousun manalasta”. Fred-
rikan sairaalassaoloon liittyy myös symbolinen puhdistautumisrituaali, jonka voi-
daan tulkita tarkoittavan menneisyyden hylkäämistä (vrt. Felski 1989, 144). Ennen 
abortin tekemistä Fredrika menee suihkuun, mikä symbolisesti ilmentää sitä, että 
hän on käynyt läpi abortin tekemiseen liittyvän henkisen kamppailun ja hyväksy-
nyt ratkaisun (Ing 68–70).

Irma Korten mukaan sisäisessä transformaatiossa puhdistautuminen on torjun-
nan vastakohta. Tällöin nainen tunnustaa itselleen, että hänessä on jotain, jonka 
hän on torjunut. Aluksi nainen voi luulla, että puhdistautuminen tapahtuu helpos-
ti ja pinnallisesti: rooleja eli vaatteita pesemällä. Syvä sisäinen muutos edellyttää 
kuitenkin syvempää puhdistautumista. (Korte 1988, 193.) Nancy Qualls-Corbett 
(2002, 58) toteaa, että symbolinen puhdistautumisprosessi vapauttaa kehitystä estä-
vistä asenteista ja tekee tilaa muille psyykkisille osa-alueille. 

Symbolinen puhdistautumisrituaali ilmentää myös Safari Clubin Helenan men-
neisyyden hylkäämistä. Kylvyn aikana hän tuntee itsensä yhtä onnelliseksi kuin 
lapsuudessaan. 

Helena asettui makaamaan ammeen pohjalle, antoi veden valua ja kuunteli miten 
pieni ihmispoika huutaa viidakossa kun huomaa olevansa erilainen kuin musta-
turkkiset sukulaisensa. Helena kaatoi veteen puoli pulloa Eelikseltä saamaansa 
laventelintuoksuista kylpyöljyä ja sulki silmänsä. Hän muisti miten äidillä oli 
tapana laskea ammeeseen vettä ja kokeilla sen sopivuutta kyynärpäällään. Onko 
hyvä? äiti oli kysynyt ja Helena oli nyökkinyt vastaukseksi, uittanut vesilelujaan 
vaahtokylvyn seassa. (Saf 283.)
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Helenan symbolista puhdistautumiskohtausta edeltää tuskallinen tunteiden käsit-
tely. Ukrin organisoimana alkaa eläintarhassa tapahtua onnettomuuksia, joiden 
seurauksena Helena saa yhä voimakkaampia ahdistuskohtauksia. Tuskansa Helena 
kuvittelee suureksi ruskeaksi eläimeksi, jonka kanssa hän kamppailee henkisestä 
ylivallasta. Hän pelkää, mitä seuraamuksia ylivallan antaminen tuskalle aiheuttaisi 
hänen perheelleen. Miehensä nettipalstalle Sähköpaimenelle anonyyminä lähet-
tämässään viestissä Helena kirjoittaa: ”Mutta joskus minusta tuntuu että itsensä 
ymmärtäminen ja itselleen anteeksi antaminen ovat vielä vaikeampia kuin muihin 
kohdistettu suopeus.” (Saf 124, 181, 206.) 

Käsitellessään raiskaustraumaa Helenan rohkeus kasvaa, ja hän uskaltautuu koh-
taamaan asioita, jotka hän on yrittänyt yli viisitoista vuotta unohtaa. Rohkeuden 
kasvamista symboloi peilikuva, jota hän nyt uskaltaa katsoa keittiön ikkunalasista. 
Hän antaa muistikuvien tulla. (Saf 124.) Kipein muistikuva liittyy tapahtumaan, 
jota hän ei ole antanut itselleen anteeksi. Muistikuvassa Helena seisoo sairaalan 
käytävässä ja katsoo ikkunalasin läpi huoneeseen, jossa kojeisiin ja letkuihin kyt-
kettynä makaa hänen paras ystävättärensä Liana (Saf 282–283). Helena on kertonut 
Lianalle raiskauksestaan. Liana, ”valosta tehty”, on luvannut auttaa ja viedä Ukrin 
kirjeet julkisesti näytteille. Matkalla hän on jäänyt auton alle. Syyllisyys Lianan 
onnettomuudesta on seurannut Helenaa unissa. (Saf 44–45, 180, 294–295.) Annet-
tuaan lopulta torjuttujen tunteidensa puhjeta ulos Helenan tuska helpottuu. 

Piilotajunnan syvyys ja vaara upota tulee esiin myös Eeva Kilven Häätanhussa. 
Kamppaillessaan tulevaan elämänmuutokseensa liittyvän ratkaisun kanssa Anna 
Maria tuntee viiltävää voimattomuutta, joka nousee ”jostain syvyyksistä ja keinutti 
häntä hetken ennen vajoamista”. Hän kyselee itseltään, jaksaako hän enää muuttaa 
elämäänsä ja uskaltaako hän irtautua yksinäisyydestään ja vapaudestaan. Voimat-
tomuuteen liittyy pelko omasta riittämättömyydestä kumppaniksi. Anna Marialla 
on tunne, että elämä on kuluttanut hänet loppuun. (Hää 178.) Selvitettyään pelkon-
sa ja epäilyksensä hän saa voimia tehdä päätöksensä. Helpottuneesta Anna Mariasta 
tuntuu kuin ”hän olisi ollut pitkän aikaa hengittämättä ja sai viimeinkin raitista 
ilmaa” (Hää 180). Kilven symbolinen kuvaus tunteiden selkiämisestä muistuttaa 
Suosalmen kuvausta lukitun oven avautumisesta (Jee 323) ja Malkamäen kuvausta 
ikkunan avaamisesta (Mar 154). 

Samalla kun ratkaisu uudesta elämänmuutoksesta kirkastuu Anna Marialle, hän 
ymmärtää myös laajemmin muiden ihmissuhteidensa ja elämän merkitystä. Vasta 
nyt hän olisi osannut olla äiti pienille lapsilleen ja ymmärtävä puoliso miehelleen, 
josta hän on eronnut (Hää 232–233). Häätanhun päähenkilö toteaa kuin Jung (esim. 
1967, 332–333), että ihmisen syvällisemmän henkisen etsinnän alkaminen kulmi-
noituu noin neljänkymmenen vuoden ikään.  
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Miten hän olikaan ajatellut joskus: että syntymässä ihmisen sielu säikähtää ja 
pakenee kuin lintu ja että ihminen joutuu elämään suurimman osan elämäänsä 
sieluttomana, hapuillen ja tyydytystä tuntematta, etsien sieluaan, sielun etsiessä 
ihmistä; vasta neljissäkymmenissä ne löytävät toisensa, sielu uskaltaa asettua ih-
miseen ja ihminen löytää rauhan (Hää 232).

Anna Maria joutuu tunnustamaan itselleen, että tietty elämänvaihe on lopullisesti 
ohi. Hän kelpaisi vielä naimisiin ja kumppaniksi jollekin, mutta äitinä hänen aikan-
sa on ohi. Suhde lapsiin jäisi ratkaisemattomana askarruttamaan hänen mieltään. 
”Tunne että kaikki oli liian myöhäistä kohtasikin häntä siis tällä alueella.” (Hää 
235.)

Romaanissa Unta vain Anna Marian pohdiskelu jäljellä olevan elämänsä tarkoi-
tuksesta saa Häätanhua filosofisempia ja syvällisempiä sävyjä. Päähenkilö näkee 
elämässään pitkiä kaaria, joihin liittyy voimakkaita tunteita, ”kuin värisävyjä jois-
ta piti tai jotka jatkuvasti aiheuttivat verestä kipua”. Kivun päähenkilö näkee po-
sitiivisena voimavarana ja mahdollisuutena uudistua. Hän pitää kipeitä muistoja, 
kaipausta ja ikävöintiä ihmismielen elävimpinä osina. (Unt 24–25.) Tässä kohdassa 
Eeva Kilven romaanihenkilö viittaa mielenkiintoisella tavalla Jungin (esim. 1976a, 
55–56) käsitykseen kollektiivisesta piilotajunnasta, jossa kulkeutuu vuosisatoja van-
hoja, perimänä saatuja aineksia. Romaanin Anna Maria pohtii, periytyykö hänen 
ikävöintinsä Suomeen ja Karjalaan myös jälkipolville. 

Jospa se ikävöinti jää elämään lapsiinikin heidän tietämättään. Ja heidän lapsiin-
sa. Jospa historiat ja elämänkohtalot muodostuvatkin sellaisista tiedostamatto-
mista  aineksista? (Unt 25.)

Tuskallisia ovat myös Mutta-romaanin Anjan ja Avoimien ovien päivän Astan tun-
teiden käsittelyt piilotajunnan syvännöissä. Pojan sairaus vie Eila Pennasen romaa-
nin Anjan kohti manalan syvintä pohjaa. Hän ei enää tunne itseään. Hänen hah-
mossaan asuu jokin vieras, ”joku onneton ihmisparka, jonka kävi aina huonosti, 
jolta elukat kuolivat ja vilja paleltui ja kirves osui jalkaan” (Mut 78). Hän yrittää 
päästä painajaisestaan eroon, mutta aina se palaa. ”Ei, tämä teki taas kipeää. Kuinka 
monta kertaa. Kuinka usein vielä. Sitten aalto heittää rantaan, heittää ja heittää ja 
jättää siihen.” (Mut 79.)

Anjan epätoivoa lisää, että hänen poikaansa hoitava psykologi arvioi hänetkin 
hoitoa tarvitsevaksi sairaaksi. Hän ymmärtää, että ”hänet oli punnittu ja köykäi-
seksi havaittu eikä poikaa annettaisi hänelle” (Mut 162). Menetettyään hänelle luva-
tun yksiön vuokrarahoista puuttuvan viidenkymmenen markan takia Anja tuntee 
itsensä petetyksi ja kokee kärsineensä menetyksen, joka on monin verroin tavallisen 
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asunnon menetystä suurempi. Häneltä on viety suuri mahdollisuus järjestää elä-
mänsä kuntoon, luoda koti itselleen ja pojalleen. (Mut 154–155.) 

Anjan matka manalan syövereistä ylöspäin alkaa siinä vaiheessa, kun hänen poi-
kansa osoittaa parantumisen merkkejä. Hän tuntee saavansa yhteyden poikaansa. 
He ovat äiti ja poika, vaikka muut ihmiset halveksisivatkin heitä. (Mut 165–168.) 
Pojan parannuttua hoitokodin väki hakee hänet takaisin maalle ilman, että An-
jalle ilmoitetaan asiasta mitään. Silloin kaikki tuntuu jälleen hajoavan ja murene-
van. Anjasta tuntuu kuin kerrostalon lattia pettäisi, ja hän vaipuisi alas maahan sen 
mukana läpi kuuden kerroksen. Hän ei kuitenkaan halua näyttää suruaan muille. 
Avuttomuuden näyttäminen muille ihmisille suututtaa häntä. Anja uskottelee itsel-
leen pystyvänsä elämään yksinkin:”Seison ja syön makkaraa yksin ja elämä naurat-
taa.” (Mut 216–219, 232.)

Avoimien ovien päivän Asta käy uudestisyntymismatkallaan läpi elämäänsä 
liittyvät tuskaiset kokemukset lapsuudesta nykypäivään. Ymmärrettyään sen tosi-
asian, että antamalla elämänsä toisten käsiin kukaan ei voi olla onnellinen, Asta 
alkaa nousun pimeästä. Vastuu ja valta tehdä, mitä itse haluaa, pelottavat häntä. 
Siitä huolimatta Asta aikoo yrittää. Hän haluaa lakata pilaamasta itseltään jokaisen 
ilon ja haluaa jättää taakseen kaiken painavan. (Avo 289–301, 308.) 

Nyt on pärjättävä yksin. Ja minulla on liikaa valtaa käsissäni: valta itseeni. Kuin-
ka selviän siitä? Kuinka jaksan olla vahingoittamatta itseäni enää tämän enem-
pää? (Avo 308.) 

En tiedä pystynkö siihen. Aion yrittää. Aion yrittää lentää. Aion yrittää lentää ja 
ottaa itse itseni vastaan, jos putoan. (Avo 318.)

Kaikissa tutkimuskohteina olevissa teoksissa sankarittaren syöksyä piilotajuntaan 
ei ole kuvattu. Marja-Liisa Vartion viileän asiallisen romaanin Se on sitten kevät 
lehdiltä ei löydy kuvausta Annin käymästä dramaattisesta henkisestä kamppailusta. 
Annin itsetutkiskelun lukija voi päätellä hänen muuttuneesta käytöksestään. Var-
tion romaanissa on käytetty symbolisia siivous- ja puhdistautumisrituaaleja (vrt. 
Felski 1989, 144; Korte 1988, 193), jotka ilmentävät päähenkilön sopeutumista uu-
teen ympäristöön sekä kumppanin ja aikuistuvan tyttären äidin rooleihin. Vastaa-
vanlaiset rituaalit sankarittarien itseydenetsinnän ja henkisen muutoksen kuvina 
ovat muissakin tutkimuskohteissani toistuvia ja yleisiä, kuten esimerkiksi edellä 
Ingenmanslandin ja Safari Clubin päähenkilöiden tunteiden käsittelyä kuvatessani 
esitin. Prattin mallissa näitä tapoja ilmentäviä (ks. Jung 1976a, 47–48) muutosark-
kityyppejä ei tuoda keskeisinä esiin. 
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Vartion romaanin Anni aloittaa uuteen taloon asettautumisen siivoamalla. Hän 
pesee perusteellisesti huoneensa ja huonekalunsa. Hän pesee myös navetan ja leh-
mät. (Se 20, 36–37.) Valmistautuessaan vierailulle tyttärensä luo Anni pesee itsensä 
karjakeittiön uunin edessä tulen paisteessa, vaikka hän on ollut edellisenä iltana 
saunassa (Se 52). Annin ja Napoleonin suhteen edetessä hän siivoaa sekä oman että 
miehen huoneen (Se 69). Romaanin loppua kohden peseytymis- ja siivousrituaalit 
muuttuvat perusteellisimmiksi. Suunnitellessaan Napoleonin kanssa muuttavansa 
pois Anni pitää tärkeänä, että jäljet siivotaan (Se 155). Annin pidettyä navetassa 
suursiivouksen talon emäntäkin toteaa, että navetassa voisi pitää juhlat (Se 158). En-
nen kuolemaansa Anni on siivonnut huoneet, mennyt sen jälkeen saunaan ja pessyt 
pitkät hiuksensa (Se 169). Näiden kuvausten voidaan katsoa ilmentävän Annin sy-
vempää muutosta ja valmistautumista jättämään taakseen maallisen elämänsä.

Myös Orvokki Aution Pesärikossa Armin tunteiden käsittely on kuvattu niukasti 
ja teoksen pohjalaisen mentaliteetin mukaisesti hieman kolkosti. 

Mutta kun hän käveli keskussairaalaa kohti, hänen päässään alkoivat taas hie-
vahdella oireet, syyllisyydet, symbioosit, sitomiset, karkottamiset. Hän ei saanut 
niitä ajatuksissaan järjestykseen. (Pes 653–654.)

Vartion tavoin Autio on liittänyt trilogiassaan Armin elämän keskeisimpiin muu-
toskohtiin symboliset siivouskuvaukset. Asettuessaan Olavin morsiamena asumaan 
Larvan taloon Armi pesee heidän kamarinsa lattian (Pes 116, 121). Perusteellisen 
siivouksen hän tekee Kainaston tilalla tiedostaen samalla, että hänen avioliitton-
sa Olavin kanssa on ohi (Pes 394). Toisen perusteellisen siivouksen Armi tekee 
romaanitrilogian lopulla hakiessaan ratkaisua tyttärensä ongelmiin. Vihdoin hän 
suostuu ymmärtämään, että kaikki ongelmat hänen elämässään eivät johdu anopis-
ta tai entisestä miehestä. Hänen omien lastensa ongelmat saattavatkin johtua hänen 
tekemistään virheistä. Suursiivouksen aikana Armi oivaltaa, että mitä vähemmän 
hän tyttärelleen ”rätkytti, niin sitä ihmismäisemmin se yritti olla”. (Pes 658, 664–
671.) Useissa Pesärikon kohdissa ilmenee miehen tuntema pelko naisia kohtaan (ks. 
kohta 3.3.7). Naisten siivouspäivät, symboliset muutoksen kuvat, pelottavat Olavia. 

Kohta äiti taas tulisi varmaan tekemään kevätsiivoja tänne. Silloin olisi paras py-
sytellä poissa ja tulla vain yön silmässä käymään. Kun naiset siivosivat, ne olivat 
koko ajan raivotilassa. Pienestä pitäen Olavi oli pelännyt siivouspäiviä. Hän ei 
ollut vielä koskaan nähnyt naisten siivoavan hyväntuulisina tai sovinnossa. (Pes 
296–297.)
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Paitsi siivoamisen Olavi kokee kiusallisena myös naisen peilaamisen eli symbolisen 
itsetunnistuksen. Armin katsoessa itseään peilistä Olavi närkästyy: ”Älä ny siinä 
peilaa, sanoi Olavi. – Joku näköö viälä.” (Pes 222.) 

Trilogian lopussa Armi oivaltaa, että pelkääminen ja pakeneminen eivät johda 
mihinkään. Turhaa hänen on ollut muuttaa pakoon Olavia, joka pelkäsi itsekin. 
Paikkaa muuttamalla ei elämä miksikään muutu. Mutta sekään ei ole hyväksi, jos 
ei koskaan mihinkään muuta. Ensimmäistä kertaa hän myös ajattelee, että anoppi-
kin on äiti, joka yrittää kaikkensa lapsensa eteen, niin kuin Armikin omiensa. (Pes 
699.)

3.5.2 pelko käsitellä tunteita

Kaikki sankarittaret eivät uudestisyntymismatkoillaan pääse Prattin mallin viimei-
seen vaiheeseen. He eivät uskalla tai halua kohdata syvällä sisimmässään piileviä, 
usein tuskallisia tunteitaan. Kokonaan tai osittain käsittelemättömiksi jääneet tun-
teet eivät johdata näitä sankarittaria elämän muutoksiin. Jungin teoriaan pohjautu-
vaa individuaatioprosessia tutkinut Jolande Jacobi toteaa, että osa ihmisistä ajautuu 
huomaamattaan yli henkisen etsinnän alkamisen kulminaatiopisteen. Nämä ihmi-
set saavuttavat vain harvoin yhtä syvän henkisen kypsyyden kuin sellaiset yksilöt, 
jotka elämänsä iltapäivää aloittaessaan kokevat paljon kärsimystä ja ponnistelua. 
Kärsimys pakottaa ihmisen intensiiviseen tilintekoon tietoisen ja tiedostamatto-
man välillä, mikä antaa myös paremman mahdollisuuden saavuttaa psyykkinen 
kokonaisuus. (Jacobi 1983, 23.) 

”Hänen viimeinen rakkautensa” -novellin Kirstillä ei ole rohkeutta käsitellä 
tosiasioita ja integroida niitä oman elämäntilanteensa valinnanmahdollisuuksiin. 
Eräällä saattomatkalla hän tunnustaa yksipuolisen rakkautensa sisarensa miehelle 
Heikille ja kertoo olevansa onnellinen. Tämä saa miehen tuntemaan voimakasta 
suuttumusta. (Pas 58–59.) Kirsti on jähmettynyt kivusta Heikin naljaillessa asias-
ta seuraavana aamuna. Järkyttyneenä Kirsti pystyy vain toistelemaan mielessään: 
”Miten ihminen saattoi elää tällaisen pettymyksen jälkeen?” Samana päivänä hän 
lähtee saaresta paeten ongelmiaan. (Pas 60, 64–65.) Oman elämän subjektius jää 
Kirstiltä saavuttamatta. 

Mongolien Marju ajautuu avioliittokriisinsä tutkiskelun yhteydessä piilotajun-
nan syväntöön. Kaikki se, mitä hänet on kasvatettu pitämään tärkeänä, on romah-
tanut.
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Marju Peura ei ajatellut enää selvästi, ei rauhallisesti, ei naisellisen harkitusti, ei 
sievistellen, hän ei enää pystynyt lepertelemään kodista, äidistä ja lapsukaisista. 
Hän istui pimeydessä, vuoteen reunalla, hän katseli pimeyteen kädet tiukasti ris-
tissä, hänen silmänsä olivat levinneet, hänen hengityksensä läähätti. (Mon 173.)

Kriisin aikana Marju tunnistaa itsessään kivun, jota hän ei kuitenkaan kykene työs-
tämään. Eila Pennanen käyttää romaanissaan paljon myyttisiä vertauksia Marjun 
sielunelämää kuvatessaan. Hänen tapansa käyttää myyttiainesta on Mongoleissa 
monin paikoin ironista ja ylidramaattista, kuten esimerkiksi Marjun pohdinta, mi-
ten hänen tulisi käsitellä kipuaan.  

Hänen kipunsa oli hallitseva voima, se kielsi kaikki muut voimat ja vaati ehdo-
tonta ratkaisua. Hänen olisi pitänyt, tehdäkseen sille oikeutta, surmata lapsensa, 
antautua Dionysokselle, heittäytyä mereen tai kuolla polttoroviolla. (Mon 172.)

Elämän hurmiota ja seksuaalisuutta ilmentävään Dionysos-kulttiin viittaaminen 
(Pratt 1981, 173; Qualls-Corbett 2002, 42) kertoo, että Marjun tulisi antaa elämäs-
sään enemmän tilaa eroottisuudelle ja ilolle. Liioitellun dramaattisen kuvauksen 
taustalla voidaan nähdä kirjailijan pyrkimys olla leikillinen tässä teoksessa, kuten 
hän itse mainitsee (Jaatinen 1985, 13). Toisaalta kuvauksessa voi nähdä myös iro-
niaa, joka ilmentää henkilöhahmon naiivisuutta. 

Uudestisyntymismatkallaan Marju miettii myös konkreettisia vaihtoehtoja, mi-
ten hän voisi järjestää elämänsä paremmaksi. Ansiotyön mahdollisuuskin välähtää 
hänen mielessään, mutta hän hylkää sen järjettömänä ajatuksena (Mon 254). Yhtä 
järjetöntä kuin ansiotyö on Marjun mielestä muukin toiminta, joka tähtää kodin 
ulkopuolelle. Osallistuminen naisyhdistys Valkyrian toimintaan on hänestä vain 
”[h]uvittava tapaus, mutta ei tietenkään olennainen. Ei Marjun, Marju Peuran elä-
mässä. Ei millään tavoin.” (Mon 171.) Hän ei kykene samaistumaan naisyhteisöön, 
mikä symbolisesti merkitsisi positiivista vaihetta hänen itseydenetsinnässään (vrt. 
Felski 1989, 132). 

Marjun pohdintoja leimaa suuri epävarmuus. Nainen tuntee entisen elämänsä ja 
entisen minänsä olevan haihtumassa ja hajoamassa, mutta hän ei uskaltaudu erit-
telemään, mitä hän itse elämältään todellisuudessa haluaa. Uutta mallia elämänsä 
järjestämiseksi Marju ei entisillä rakenteilla löydä. Hän haluaa edelleen pitää kiinni 
epätyydyttävästä avioliitostaan ja muiden kautta elämisestä, vaikka sen hintana oli-
sivatkin ihmisarvoa polkevat nöyryytykset. Hän tiedostaa kuitenkin, että muitakin 
tapoja voisi olla. 

Minun hajoava, haihtuva minäni, miksi minä olen joskus kuvitellut olevani 
minä. Olevani oikeutettu tunteisiin, kostoon, vihaan. [– –] Miten hän oli voinut 



137

naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

tuomita Einoa. [– –] Miten minä saisin solmituksi entisen suhteen Einoon, yhtä 
epätyydyttävän, yhtä hellän. Saisin vielä kerran sen tietoisuuden kuvan että me 
olemme yhtä. Vaikka se toinen nainen olisikin taustalla. Vaikka mitä, kunhan 
taas pääsisin osalliseksi Einon ystävyydestä, läheisyydestä. Hän kohotti kasvonsa 
ja näki taas kuvansa seinäpeilistä, [– –]. Hän katsoi itseään ja halveksi tätä pientä 
vähäpätöistä itserakkauden oiretta. Itserakkauden pitäisi olla suurta ja kaiken 
nielevää, hän ajatteli, oudosti. (Mon 263–264.) 

Edellä olevasta sitaatista on tulkittavissa sanoma, ettei kertoja näe Marjun ratkaisua 
oikeana tapana edistää naisen henkistä kehitystä ja yksilöitymistä. Marju halveksii 
itseään vähäpätöisestä itserakkaudesta, jonka vuoksi hän ei uskaltaudu suurempaan 
muutokseen.

3.5.3 umpikuja

Kahdessa tutkimukseni kohteena olevassa teoksessa eli Magdaleenassa ja maailman 
lapsissa sekä Idyllissä sankaritar tekee itsemurhan. Kaipaisen romaanin Mataleena 
ja Ylimaulan romaanin Ansa joutuvat itsetutkiskelussaan umpikujaan ja päätyvät 
tähän dramaattiseen ratkaisuun. Prattin mukaan kirjallisuudessa kuvattu sanka-
rittaren mielenvikaisuus ja sen ääri-ilmiönä tapahtuva itsemurha ovat naisten ker-
tomuksissa tyypillisiä ilmauksia silloin, kun kirjailija näkee uudenlaisen naiseuden 
kasvun vaikeaksi toteutua vallitsevassa yhteiskuntanormistossa. (Pratt 1981, 36–37, 
142–143; ks. myös Niemelä, Maija-Riitta 1989, 112.) 

Romaanin Magdaleena ja maailman lapset Mataleena ajautuu Lasaruksen läh-
dön jälkeen yhä syvemmälle piilotajuntansa syövereihin ja alkaa säteillä ”outoa 
hullua lämpöä, samanlaista kuin jotkut lahkolaisuskovaiset” (Mag 199). Sekavuus-
tilojensa pahetessa Mataleena samaistuu huoneensa seinillä oleviin hätääkärsivien 
kuviin ja kokee syvää syyllisyyttä. ”Juuri tällä hetkelläkin kuolee satoja ihmisiä vain 
sen vuoksi että kukaan ei viitsi tehdä mitään.” Syyllisyydentunnossaan Mataleena 
kertoo tappaneensa kolme kaunista lasta (Mag 235). Lasten surmaamistavat kirjai-
lija on kuvannut ”Mataleenan virren” teemaa soveltamalla.12 

Mataleenan isä kuittaa tyttärensä puheet hölynpölynä, mielisairaan ihmisen 
houreina. Hänen mielestään kaikkeen on syynä hullu lääkäri, joka on villinnyt Ma-
taleenan. Isä menee Mataleenan huoneeseen, kun tämä on irrottamassa kuvia sei-
nältä. Sängyssä ei ole tyynyä, peittoa eikä lakanoita. Myös ikkunaverhot ja lampun 

12 Ks. esim. Nenola 1986, 166–193. Teoksen Miessydäminen nainen. Naisnäkökulmia kulttuuriin 
luvussa ”Mistä ’Mataleenan virsi’ vaikenee?” Aili Nenola käsittelee Maria Magdaleena -legendan 
ilmenemismuotoja. 
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heleänvärinen varjostin on poistettu. ”Huone oli alaston. Näytti kuin siitä oltaisiin 
juuri muuttamassa.” (Mag 252–256.) Huoneen riisuminen symboloi Mataleenan 
valmistautumista kuolemaansa. Henkisen kamppailunsa myötä ja loppuaan koh-
den Mataleena muuttuu hiljaiseksi. Hän vain kävelee ja miettii.

Oli ohut olo. Hän kulki lasisen kellon sisällä, lasikellon, joka oli vyötäröltä 
ohuempi. Kello kävi, hän tikitti, ei se kuulunut kauas. Hän kulki, jäät olivat jo 
särkyneet rannoilla. (Mag 229.)

Mataleenan dramaattista ja lopullista ratkaisua enteilee se, että hän pestyään hiuk-
sensa leikkaa ne juurta myöten pois (Mag 257). Tämä ilmentää hänen haluaan va-
pautua syntisen Maria Magdaleenan tunnusmerkeistä (vrt. Koivunen, Hannele 
1995, 148). Hiukset ovat myös elämänvoiman symboli (Biedermann 2004, 377). 
Hiusten leikkaaminen symboloi Mataleenan elämänvoiman heikkenemistä.

Idyllin Ansan painolastina on myytti täydellisestä äidistä, jonka pitää jaksaa 
kaikki ja unohtaa itsensä. Kasvavan lapsikatraan myötä hän joutuu yhä enemmän 
tinkimään omista tarpeistaan. Äitiyden ja oman elämän välinen ristiriita alkaa as-
karruttaa Ansaa unissa, joita Ylimaula käyttää romaanissaan juonta toistavina pei-
lirakenteina (vrt. Makkonen 1991, 17–20). Ansa uneksii seilaavansa yksin merellä 
miettien, miten pitkälle omat kyvyt riittäisivät vai olisiko hänen parempi palata ta-
kaisin koti-idylliin, jonne lasten heleä-ääniset laulut kutsuvat. Aluksi koti vie unis-
sa voiton, ja Ansa laskee ankkurin. (Idy 179–180.) Toisinaan hän uneksii olevansa 
pesukoneessa, jonka nappeja lapset painelevat. He lisäävät lämpöä, ja Ansa pyörii 
koneessa tulikuumana tukehtumaisillaan. Linkouksen jälkeen lapset vetävät äiti-
rievun pesukoneesta, virvoittelevat hereille ja mankeloivat hänet. Sitten he nauravat 
katketakseen lyttyyn menneelle äitikuvalle ja tekevät siitä sarjakuvan. Lapset kääri-
vät eväänsä lehden paperiin ja heittävät paperin roskakoriin tai ruttaavat myttyyn, 
jonka voi vetää vessasta alas. (Idy 184–185.) Unen lyttyyn menneen äitikuvan roska-
koriin heittäminen ilmentää symbolisesti halua hylätä vanha myytti uhrautuvasta 
ja kaiken jaksavasta äidistä. 

Vähitellen Ansan unet muuttuvat yhä useammin painajaisiksi, ja niihin tulevat 
mukaan myös itsesyytökset. Valkoisena armeijana tulevat ihmiset syyttävät häntä 
ehkäisyn laiminlyönnistä. Unessa Ansa saa vaivoin sanottua: ”Minä en jaksa!” (Idy 
193, 203–204.) Romaanissa kertoja toteaa, että omiin uniinsa ei voi kukaan paeta. 
”Ne ovat peili, itsensä sieltä vain löytää.” (Idy 193.) Ansan unien peilissä näkyy lo-
pulta uupunut nainen, joka ei löydä tietänsä. 

Viidennen lapsen ilmoittaessa tulostaan Ansa vajoaa epätoivoon. Hänen sisäl-
lään riehuvat tuntemukset, joista hän ei voi puhua kenenkään kanssa. Häntä kau-
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histuttaa ajatus, että mikäli lastentulo jatkuu samaa vauhtia, hän on viidentoista 
vuoden kuluttua ainakin kahdenkymmenen lapsen äiti. Ansa kokee olevansa um-
pikujassa, jonka toisessa päässä on myytti ihanneäidistä ja toisessa päässä hänen 
omat syyllisyyttä aiheuttavat tarpeensa. Hän ei näe kuin yhden ratkaisun eli oman 
ja lastensa elämän päättämisen, ketjun katkaisemisen. (Idy 203–209.)
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4 varjosta valoon – 
uudestisyntymismatkalla 
kohdatut arkkityypit

4.1 varjo

4.1.1 varjo jungilaisena käsitteenä

Jungin mukaan varjo (der Schatten) on persoonallisen piilotajunnan elävä osa. Se 
on ikään kuin käytävä tai kapea ovi kollektiiviseen piilotajuntaan. Varjo personoi 
kaikkea, mitä yksilö kieltäytyy hyväksymästä itsessään. Tunnistaakseen varjonsa 
ihmisen on tiedostettava persoonallisuutensa pimeät puolet läsnä olevina ja todel-
lisina. Tämä vaatii häneltä usein huomattavaa moraalista ponnistusta eikä tapahdu 
ilman tuskaa. Varjo ilmenee yleensä projektiona samaa sukupuolta olevaan ihmi-
seen tai personoituu unissa. (Jung 1976a, 30–31, 302; Jung 1976b, 17–19.) Unissa, 
fantasioissa ja myyteissä varjo voi ilmaantua myös villeinä eläiminä (Rönnerstrand 
1993, 14, 49). 

Varjo hallitsee yksilöitymisprosessin toisen päävaiheen eli keski-iän henkisen 
etsinnän alkua. Jolande Jacobin mukaan varjon kohtaamisen ja integroinnin on ta-
pahduttava yksilöitymisprosessissa ensimmäisenä, sillä tämän tehtävänä on vahvis-
taa minää prosessin tulevia vaiheita varten eli ratkaisevaa kohtaamista itsen kanssa. 
Ihmisen minä ja varjo muodostavat yhdessä sen monipuolisen rakennelman, jolla 
arkkityyppiset voimat voidaan kohdata. Jacobi toteaa, että varjon integroinnissa 
on tärkeää edetä syvemmälle kuin pelkästään varjon edustamien ominaisuuksien 
tiedostamiseen. Tiedostamisen lisäksi on käsiteltävä myös näiden ominaisuuksien 
syyt. (Jacobi 1983, 40, 47.) 

Yleensä varjo symboloi tiedostamattoman primitiivisiä animaalisia voimia 
(Rönnerstrand 1993, 14, 49). Marie-Louise von Franzin mukaan varjo voi koostua 
monista eri aineksista, kuten esimerkiksi piilotajuisesta kunnianhimosta. Vallan-
halu ja seksuaalisuus ovat tunnetuimpia varjon edustamia viettejä. Tavallisimmin 
varjo näyttäytyy kielteisenä hahmona, jolloin se personoi yksilön tukahduttamia 
ominaisuuksia. Joskus varjo voi esiintyä myös myönteisenä hahmona, kun yksilö 
on elämässään pakotettu toteuttamaan luonteensa huonompaa puolta ja torjumaan 
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paremman puolensa. (Von Franz 1997, 172–173.) Myös Jacobi (1973, 112–113) toteaa, 
että varjo ei ole aina välttämättä paha. Sen sisältämät lapselliset tai primitiiviset 
ominaisuudet voivat elävöittää ihmisen olemassaoloa. 

Varjolla on myös kollektiivinen ja yhteiskunnallinen aspekti. Paitsi henkilökoh-
taisella tasolla varjo voi ilmetä projektioina esimerkiksi poliittisiin tai uskonnolli-
siin liikkeisiin ja ryhmiin (Almqvist 1997, 42). Esimerkkeinä kollektiivisen varjon 
käsittelystä Lorelei Cederstrom mainitsee muun muassa Toni Morrisonin teokset, 
joissa on usein keskiössä amerikkalaisen yhteiskunnan kipupiste, rotuennakko-
luulot. Morrisonin teoksissa varjon pahuus kulminoituu paitsi mustan ja valkoisen 
väestön välisenä myös mustan väestön sisäisinä heijastumina. (Cederstrom 2002, 
31–32.) 

Annis Prattin mukaan Jungin teoriassa yksilön uudestisyntymismatkalla koh-
taama varjo on epäsosiaalinen ja kapinoi sosiaalisia normeja vastaan. Prattin mie-
lestä tämä vääristää sen soveltuvuutta naisen kokemuksen ilmentämiseen, sillä nais-
ten fiktiossa varjo on päinvastoin sosiaalinen. Sankarittaret eivät pääse varjoissaan 
eroon sosiaalisesta todellisuudestaan. He saattavat esimerkiksi vääristää eroottisen 
vapauden etsintänsä sisäistämällä naisen seksuaalisuutta koskevia patriarkaalisia 
normeja ja syyttää itseään normaaleista tarpeistaan. (Pratt 1981, 141.)

Kirjallisuudessa käytetään yleisesti erilaisia varjon representaatioita. Saduissa ja 
myyteissä sankari tarvitsee usein ystävän, varjopuolensa, kumppanikseen kohda-
takseen matkan vaaroja (Jacobi 1983, 47). Jung (1976a, 302) mainitsee esimerkkinä 
Faustin ja Mefistofelesin. Steven F. Walkerin mukaan kirjallinen varjo on usein huo-
no tai paha alter ego, joka toimii eräänlaisena sankarin osapersoonallisuutena. Eräs 
kirjallisuuden tunnetuimpia varjon esityksiä on vuonna 1886 ilmestynyt Robert 
Louis Stevensonin kirjoittama The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. (Wal-
ker 1995, 36–37.) Walkerin tavoin myös Lorelei Cederstrom katsoo, että kirjallinen 
varjo voidaan nähdä samaa sukupuolta olevissa vastakohtapareissa, jotka yhdessä 
muodostavat kokonaisuuden. Hyvän ja pahan pareja on kautta aikojen esiintynyt 
paitsi kirjallisuudessa myös mytologiassa ja Raamatussa, kuten esimerkiksi Apollo 
ja Dionysos sekä Kain ja Abel. (Cederstrom 2002, 29; ks. myös Jacobi 1973, 112.)

Cederstrom toteaa, että kirjallisuudessa on runsaasti esimerkkejä miespuolisista 
varjoista. Sen sijaan naisten varjoja, jotka on heijastettu äitiin, siskoon tai naispuo-
liseen ystävättäreen, on ollut vähän. Vasta viime vuosina yhä useampi naiskirjailija 
on alkanut kirjoittaa naisten välisistä suhteista, mitä kautta myös varjoja ilmaantuu. 
(Cederstrom 2002, 30.)

Oma tutkimusaineistoni osoittaa, että naispuolisia varjoja on mahdollista tunnis-
taa suomalaisesta naisten kirjoittamasta kirjallisuudesta ainakin viidenkymmenen 
vuoden ajalta. Naispuolisia vastakohtapareja löytyy Pennasen ja Vartion 1950-lu-
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vun kertomuksista lähtien. Suvi Ahola on todennut, että Marja-Liisa Vartio käyt-
tää romaaneissaan kahden naisen paria tai naiskolmikkoa, jotka peilaavat naisen 
olemuksen vastakkaisia ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Nainen on Vartiolle 
paljon monipuolisempi kuin yksikään niistä rooleista, joihin hänet ahdetaan. (Aho-
la 1989, 543.) Naiseuden monimuotoisuutta ilmaisemaan suomalaiset naiskirjaili-
jat käyttävät useammankin kuin kolmen naisen muodostamaa kokonaisuutta, sillä 
esimerkiksi Annika Idströmin Sinitaivaassa naiseutta peilaa ystävättäristä koostu-
va naisnelikko. Yleisesti käytettyjä erilaisuutta ilmentäviä varjokombinaatioita ovat 
myös äiti–tytär-parit (esim. Jee, Sin) sekä sisarparit (esim. Mag, Mut) tai sisartriot 
(esim. Avo). 

Cederstrom katsoo, että Jungin varjosta tekemät määritelmät ovat pääsääntöi-
sesti käyttökelpoisia myös naisten kirjoittamissa teoksissa. Naiskirjailijat ja -tutki-
jat voivat yhtyä Jungin olettamukseen, että varjo heijastaa naishahmon kieltämää 
persoonallisuuden osaa. Yhtä mieltä voidaan olla myös siitä, että toiseen henkilöön 
heijastettu tai unessa esiintyvä varjo-ominaisuus on työstettävä. Varjo on tunnistet-
tava ja pimeys tehtävä tietoiseksi. (Cederstrom 2002, 30.) 

Jungin varjo-käsitettä pidän käyttökelpoisena myös omassa tutkimuksessani. 
Käsitteen määrittelyssä lähden olettamuksesta, että ihminen voi kieltää itsessään 
tiettyjä persoonansa puolia, jotka pyrkivät tietoisuuteen esimerkiksi unien tai pro-
jektioiden kautta. Henkisen kehityksen edellytyksenä on, että ihminen tunnistaa 
kieltämänsä ominaisuudet ja hyväksyy niiden olemassaolon. Kaikkia varjo-omi-
naisuuksia ei ole välttämätöntä integroida ja jalostaa toimintamalliksi. Kielletyt 
eli pimeät puolet eivät mielestäni ole aina pahoja tai negatiivisia. Käsitteeseen olen 
hyväksynyt myös Jungin oletuksen, että henkilökohtaisen varjon heijastuksen koh-
de on samaa sukupuolta oleva henkilö. Näin määritelty varjo-käsite on analyysieni 
pohjana. Tutkimuskohteista olen etsinyt mahdollisia naishahmojen itsessään kieltä-
miä ominaisuuksia ja niiden heijastuksen kohteita. Esiin nousee yllättävänkin mo-
nimuotoisia varjoja, jotka on ryhmitelty alaotsikoittain.

4.1.2 varjo-hahmojen monimuotoinen seksuaalisuus

4.1.2.1 luonnollisuus

Seksuaalisuus on tyypillinen ominaisuus, jonka sankarittaret 1950- ja 1960-luvuilla 
ilmestyneissä tutkimuskohteissa kieltävät itsessään ja jota heidän varjo-hahmonsa 
ilmentävät (vrt. Jung 1976a, 302; von Franz 1997, 172). Tämän voi katsoa linkitty-
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vän ajankohdan sosiaalisiin normeihin.1 Kuusikymmentäluvun lopulla yhteiskun-
nallisessa ilmapiirissä tapahtuneen seksuaalista vapautumista korostavan asenne-
muutoksen (ks. kohta 5.3.1) vuoksi kirjailijoiden ei ole enää tarpeen myöhemmillä 
vuosikymmenillä tuoda tätä aspektia sankarittaren itsessään kieltämänä ominai-
suutena näkyvästi esiin. Kirjallisten varjojen ilmentämä seksuaalisuus on tutki-
muskohteissa sävyltään erilaista. Se voi olla luonnollista ja maanläheistä, narsistista 
tai synnillisyyteen vivahtavaa. 

”Hänen viimeinen rakkautensa” -novellin Marja on sisarensa vastakohta. Hän 
on ”kuin hedelmällisyys itse”, saa maan kasvamaan ja lisääntyy itse (Pas 46). Elä-
män jatkuvuus ja kasvu assosioituvat häneen luonnollisella tavalla. Marjassa on 
alkukantaista seksuaalisuutta, minkä naiseuden puolen Kirsti itsessään kieltää. 
Marjassa on hiven animaalisuuttakin, mikä ilmenee siten, että hän sisarensa seu-
rassa ravisteleekin itseään kuin koira. Hän kummeksuu itsekin ”ruumiinsa äkillistä 
liikettä” (Pas 56). 

Tulkitsen Marjan Kirstin primitiivisiä animaalisia ominaisuuksia edustavaksi 
varjoksi (vrt. Rönnerstrand 1993, 14). Jungin mukaan yksilön yrittäessä tunnistaa 
varjonsa hän tulee tietoiseksi ominaisuuksista, jotka hän itsessään kieltää mutta joi-
ta hän selvästi havaitsee toisissa ihmisissä. Tämä saattaa aiheuttaa häpeäntunteita 
ja vihaa sekä voimakasta vastustusta. ((Jung 1976b, 17–19; von Franz 1997, 168.) Pen-
nasen novellin Kirsti halveksii sisartaan ja pitää tätä alkeellisena ja lehmämäisenä, 
koska tämä raskaana ollessaan kulkee ”hitaasti ja arvokkaasti, vatsa pystyssä”. Hän 
ei haluaisi vaihtaa osia sisarensa kanssa, vaikka hän toteaakin itse olevansa hedel-
mätön, ”vanhus kuivassa kuussa”. (Pas 46.) Halveksunnallaan Marjaa kohtaan Kirsti 
yrittää peittää kipupisteensä ja olla näkemättä varjonsa edustamaa seksuaalisuutta.

Varjona Marja yrittää opettaa sisartaan näkemään, mikä on tärkeintä parisuh-
teessa. Hän sanoo tietävänsä miehensä heikkoudet. ”Miehet ovat miehiä.” Hän ke-
hottaa sisartaan pysymään erillään miehistä. ”Etkö jo tuossa iässä tiedä, että naisen 
on viisainta pysyä erillään?” Tällä Marja ei tarkoita fyysistä erossa olemista vaan 
henkistä itsenäisyyttä. (Pas 65.)

Miehethän ovat … isiä ja perheen huoltajia. Se on luonnollista. Naisen täytyy 
saada lapsia. Mutta kuulehan, tarkoitin sitä, että ei pidä viedä heille omaa itseään 
revittäväksi. – Ei omaa itseään. (Pas 65.)

1 Annis Pratt (1981, 89) toteaa tutkimuksessaan, että naiskirjailija ja hänen sankarittarensa voivat 
sisäistää erotiikan kieltävät sosiaaliset määräykset siinä määrin, että Eros ilmenee ”varjona” tai 
kiellettynä haluna. 
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Varjonsa antamaa viisasta neuvoa Kirsti ei kykene omaksumaan (Pas 66). Hänellä 
on vielä pitkä matka kuljettavana itsetunnistukseen, sillä oman varjon integroimi-
nen on yksilöitymisprosessin ensimmäinen askel (Jung 1976b, 31). Varjon integroi-
minen ei ole helppo tehtävä, sillä ihmisen on usein vaikea hyväksyä persoonansa 
pimeitä puolia ja tietää, pitäisikö varjon edustama ominaisuus voittaa vai hyväk-
syä. Ihmisestä itsestä riippuu, tuleeko varjosta ystävä vai vihollinen. Varjosta voi 
tulla vihamielinen, jos se ymmärretään väärin tai sivuutetaan. (Von Franz 1997, 
173–176.)

4.1.2.2 narsismi

Romaanissa Se on sitten kevät Annin varjoksi voidaan tulkita hänen oma tyttären-
sä. Varjona Annin tytär ilmentää seksuaalisuutta, jonka Anni itsessään peittää ja 
kieltää. Tyttären seksuaalisuus on narsistista ja primitiivistä.Tyttären seksuaalisuus on narsistista ja primitiivistä. Prattin mukaan kir-
jallisuudessa esiintyvät äidit ja tyttäret ilmentävät kolmoisjumalattaren eri puolia. 
Kolmoisjumalattaren hahmoon yhdistyivät neitsyt, äiti ja vanha nainen, jotka myös 
täysin kypsä feminiininen persoonallisuus sisältää. (Pratt 1981, 172.) Arkkityyp-
pisellä tasolla tytär voidaan nähdä äidin itseyden yhtenä ulottuvuutena. Tytär vie 
äidin toisaalta takaisin menneisyyteen tämän omaan nuoruuteen mutta toisaalta 
myös tulevaisuuteen ja antaa ikään kuin lupauksen uudestisyntymisestä. (Luke 
1981, 54; Cederstrom 2002, 100.) 

Annin tytär, joka on ristitty äitinsä kaimaksi Kerttu Anniksi (Se 44), on monessa 
suhteessa äitinsä vastakohta. Tyttärensä erilaisuuden Anni huomaa vasta vierailles-
saan tämän luona kaupungissa. 

Äiti katsoi tytärtään ja puhui, ja hän huomasi itsekin puhuvansa sellaisella ää-
nellä ja tavalla, jolla ei ollut tyttärelleen ennen puhunut, puhui kuin itsekseen; 
hän oli aivan säikähtänyt huomatessaan vasta äsken miten tytär muistutti isänsä 
äitiä, vanhaa emäntää, tytär ei ollut koskaan nähnyt häntä, vanha emäntä oli 
kuollut tytön ollessa vastasyntynyt (Se 65).

Annin kuoleman jälkeen myös Napoleon huomaa, ”ettei tyttö ollut äitinsä näköi-
nen” (Se 225).

Anni pelästyy, kun hän havaitsee tyttäressään erilaisia piirteitä kuin itsessään. 
Tyttäressä on kissamaista viehkeyttä ja salaperäisyyttä. Vaaleine hiuksineen ja le-
veine poskipäineen hän muistuttaa äidin mielestä ilvestä, joka Rowena ja Rupert 
Shepherdin (2002, 180) mukaan symboloi salaisuuksien vartijaa sekä liittyy okkul-
tismiin ja muihin mysteereihin. Toisin kuin äidille ulkonäkö on tyttärelle tärkeä. 
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Äidin saapuessa vierailulle tytär seisoo peilin edessä kammaten tukkaansa. Välillä 
hän nousee seisomaan tuolille peilin eteen ja kääntyilee ”kuin häntäänsä tavoitte-
leva kissa tarkastaen olivatko sukan saumat suorassa”. (Se 57, 65.) Itseään ihailevas-
sa naisessa on Freudin (1993, 46) mukaan lumovoimaa, jota voi verrata kissojen ja 
suurten petoeläinten kiehtovuuteen. Oman kauneuden peilaaminen kuuluu myyt-
tisen Narkissoksen ja narsistisen naisen ikonografiaan. Nainen Narkissoksena on 
samanaikaisesti jumalallinen ja primitiivinen, alkuperäinen ja kehittymätön. (Lyy-
tikäinen 1997, 154–155.)

Tytär haluaakin olla erilainen kuin äitinsä. ”Sinun näköinen minä en ainakaan 
ole, tyttö sanoi, kuin ylpeänä” (Se 66). Pukeutumisellaan ja ehostamisellaan hän 
haluaa korostaa naisellisuuttaan. 

Hän nousi seisomaan ja otti pöydältä kullanvärisen puuterirasian. [– –] Hän 
puuteroi kasvojaan, piteli rasiaa kasvojensa tasalla, löyhytteli untuvaisella huis-
kulla kasvot kauttaaltaan huolellisesti, sitten hän punasi nopeasti huulensa. [– –] 
Tyttö otti sängyn alta punaiset kengät, joissa oli rihmarullan näköiset korot. (Se 
61–62.)

Annin tyttären toteama erilaisuudestaan myötäilee kirjallisuudessa esiintyvää 
varjojen kuvausta. Samanlaisuuden kieltäminen on tyypillistä varjo-pareissa, jot-
ka muodostuvat äidistä ja tyttärestä tai sisaruksista. ”Minä olen sitä, mitä hän ei 
ole.” (Ks. esim. Cederstrom 2002, 99–122.) Tyttären korostetun pyrkimyksen olla 
erilainen kuin äitinsä Jung (1976a, 99–123) on määritellyt yhdeksi äiti-kompleksin 
muodoksi. 

Annin on vaikea hyväksyä tyttärensä naisellisuutta ja seksuaalisuutta (vrt. esim. 
Jung 1976b, 17). Varjona tytär yrittää auttaa äitiään tämän kieltämien ominaisuuk-
sien omaksumisessa. Hän kehottaa äitiään ostamaan itselleen uusia vaatteita, kam-
paa uudelleen tämän kireällä olevan tukan ja puuteroi äidin vastustuksesta huoli-
matta tämän kasvot (Se 67). Vartion romaanin niukkaeleisessä kerronnassa Annissa 
ei voida havaita merkkejä tyttären edustaman seksuaalisuuden hyväksymisestä tai 
integroimisesta. 

Väreillä on Se on sitten kevät -romaanissa symbolinen merkitys. Vartion tois-
tuvasti käyttämiä värejä ovat erityisesti punainen, musta ja vihreä. Punainen väri 
symboloi yleensä rakkautta ja verta, joka on tärkeä elämän ylläpitäjä. Musta on ne-
gatiivinen väri ja symboloi surua. Syvyyspsykologiassa musta merkitsee täydellistä 
tietämättömyyttä. Vihreä on kevään, kasvun ja hedelmällisyyden symboli. (Bieder-
mann 2004, 229–231, 283–285, 410–411; Edinger 1992, 213.) 
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Analysoidessaan Marja-Liisa Vartion novellia ”Vatikaani” Sinikka Tuohimaa on 
tulkinnut novellissa esiintyvän punaisen puvun värin edustavan syntisyyttä. Kylä-
yhteisössä punaista vaatetta käyttävä nainen on maailmallinen, ja punaisella väril-
lä hän ilmaisee seksuaaliset intohimonsa. Suomalaisessa värisymboliikassa musta 
on surun ja kuoleman väri mutta myös juhlallisuuden ja arvokkuuden. (Tuohimaa 
1994, 56–61.) Päiväkirjamerkinnöissään Marja-Liisa Vartio (1996, 144) on todennut 
punaisen olevan suuren tunteen väri. 

Tulkintani mukaan myös romaanissa Se on sitten kevät punainen väri symboloi 
seksuaalisuutta, syntisyyttä ja rakkautta. Musta ilmentää negatiivista itsensä kiel-
tämisen väriä ja vihreä nuoruutta ja hedelmällisyyttä. Tyttären punaiset kengät (Se 
62) symboloivat hänen seksuaalisuuttaan. Anni kieltää oman seksuaalisuutensa ja 
pitää sitä synnillisenä. Tätä ilmentävät punainen puku, johon hän pukeutuu vasten-
mielisesti Napoleonin pakottamana (Se 80), sekä romaanin kohta, jossa hän lähties-
sään vierailulle tyttärensä luo empii vaatevalintojaan. 

Punainen puku oli tuolin kaiteella, oli jäänyt siihen edellisen illan jäljiltä. Hän 
otti sen ja alkoi vetää sitä ylleen. Mutta kesken liikkeen käsivarret pysähtyivät, 
pitelivät pukua paikoillaan, musta päälaki viipyi puvun kaula-aukon suulla, pai-
nui takaisin. Puku heilahti ilmassa, hän oli viskannut sen takaisin tuolille. Hän 
otti nurkasta lakanan alta mustan pukunsa. (Se 52.)

Napoleonin suuria tunteita ja suurta rakkautta Annia kohtaan symboloivat punai-
set neilikat, jotka mies ostaa naisen hautaseppeleeseen (Se 219).

Mustan puvun valinta (Se 52) ilmentää Annin halua korostaa moraalisuuttaan. 
Surun värinä Vartio käyttää mustaa muun muassa solmiossa, joka Napoleonilla on 
Annin hautajaispäivänä (Se 230). Vihreää väriä kirjailija käyttää kuvatessaan nuo-
ria tai nuorta suhdetta. Tyttärellä on kirkkaanvihreä kellohame (Se 60–61), hänen 
luotaan poistuneella miehellä on vihreä takki (Se 56) ja suhteen alussa Napoleonilla 
on vihreä solmio (Se 22).

Naisten fiktiossa esiintyvissä varjoissa naisellisuudenpelko saattaa yhdistyä sel-
laisiin ”maskuliinisiin” ominaisuuksiin kuten aggressiivisuuteen ja voimantuntee-
seen (Pratt 1981, 141). Myös Annin tyttäressä voidaan havaita Vartion romaanin 
syntyajankohdan eli 1950-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa maskuliinisina pi-
dettyjä ominaisuuksia. Hän polttaa tupakkaa, ja hänessä on tietynlaista aggressiivi-
suutta ja kovuutta. Äitinsä lähettämistä rahoista tytär ei paljon kiittele. Hän toteaa 
vain, että kaupungissa ei sellaisilla rahoilla pitkälle pääse. Äitiä tytön tupakanpoltto 
närkästyttää. (Se 61–66.) Vartion romaanissa Annin tytärtä voidaan pitää äitinsä 
”paheellisena” alter egona (vrt. Walker 1995, 36–37). 
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Naisten fiktiossa sankarittarien uudestisyntymistä vaikeuttaa Prattin mielestä 
se, että piilotajuntaan sisältyvät ainekset ovat samalla tavalla patriarkaalisesti vää-
ristyneitä kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Naishahmot eivät pääse varjoissaan 
eroon sosiaalisesta todellisuudestaan ja syyttävät itseään normaaleista tarpeistaan. 
(Pratt 1981, 138, 141.) Annin varjona tytär pelkää vuokraemäntänsä suhtautumista 
erityisesti miespuolisiin yövieraisiin. Hän itkee ja sanoo, että ”hänen täytyy elää 
kuin mikäkin nunna” (Se 58).

Mongolien Eevassa, jonka olen tulkinnut romaanin Marjun toiseksi varjoksi, 
on havaittavissa samankaltaista narsistista seksuaalisuutta kuin Vartion romaanin 
Annin tyttäressä. Eevassakin on Freudin (1993, 46) luonnehtimaa kissojen kiehto-
vuutta ja vetovoimaa, jota hän tietoisesti ja tiedostamattaan hyödyntää. Marja-Lee-
na Mikkolan sanoin Eeva on ”infantiili, seksuaalisuutta tihkuva Rubens-nainen” 
(Mikkola 1967, 21). Eevan alkukantaiseen naisellisuuteen yhdistyy hiven syntisyyt-
täkin. Hänen nimensä viittaa symbolisesti Raamatun kertomuksen Eevaan, joka 
luotiin miehen kylkiluusta ja johon yhdistetään lankeemuksen kautta synnillisyys 
(Koivunen, Hannele 1995, 96).2

Eevan runsasmuotoinen olemus vetää miehiä puoleensa lyhyen aikaa. Hän on 
kuin nöyrä koira, joka alistuneena ja kiitollisena ottaa vastaan ohjeita. Kokemuksen 
kautta Eeva on tehnyt maailmankuvaansa järähdyttäneen havainnon, että hän pys-
tyy tietoisesti ohjailemaan miesten käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Katsomalla 
vihreinä hohtavilla silmillään pää kallellaan mieheen Eeva tietää aina saavansa vas-
takaikua. Eevan vetovoimassa on jotain pelottavaakin, sillä monet miehet väistävät 
häntä kadulla eivätkä katso silmiin. (Mon 116–117.)

Eino Peuran ensimmäinen avioliitto Eevan kanssa on miehen mielestä ollut ”so-
siaalinen kömmähdys” (Mon 37). Eeva on ollut auttamattoman boheemi. Hän ei ole 
osannut hoitaa kotia eikä muitakaan asioitaan, minkä vuoksi Eino on lopulta katso-
nut aiheelliseksi jättää naisen (Mon 122–126). Tosin myöhemmin ”tämän tuhruisen 
pesän lämpö” (Mon 136) vetää häntä uudelleen puoleensa. Avioiduttuaan Marjun 
kanssa Eino on hairahtunut uudelleen suhteeseen Eevan kanssa. Hairahduksen syy 
on miehelle mysteeri. Hän kokee olleensa ”tiedostamattomien psyykkisten voimien 
uhrina”. (Mon 120–121.) 

Työ konttoristina on Eevalle vain taloudellinen välttämättömyys. Ihmissuhteet 
ovat työpaikalla tärkeintä. Eeva on suosittu henkilö työpaikalla etenkin miespuo-
listen työtovereiden mielestä. Einon mielestä ”Eevan olisi pitänyt asua maalla, olla 

2 Raamatun kertomuksen mukaan Aatami ja Eeva luotiin samana päivänä, ja Aatami antoi vai-
molleen nimen. Eeva, heprean havva, tarkoittaa elämää ja elämän antajaa. Syntiinlangenneen 
ihmissuvun edustajina heidän nimipäivänsä on sijoitettu jouluaattoon, päivää ennen Vapahta-
jan syntymäpäivää. (Vilkuna 2005, 67.)
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maalaistalon emäntänä, hoidella eläimiä, itsensä kaltaisia, tehdä työtä lihaksillaan 
ja nukkua yönsä sikeästi, työstä uupuneena”. (Mon 112–113.)

Miehensä harha-askeleen myötä Mongolien Marju joutuu käsittelemään omaa 
seksuaalisuuttaan, jota Eeva hänen varjo-hahmonaan ilmentää. Yksilöitymispro-
sessinsa aikana vihreän maailman rakastajan Auvo Taivaisen avulla hän oppiikin 
tunnistamaan tämän ominaisuutensa. Uudestisyntymismatkansa loppuvaiheessa 
Marju on valmis heittämään seksuaaliset estonsa syrjään. Pennasen kuvaama pu-
keutumisrituaali ennen Auvon tapaamista ilmentää Marjun halua aloittaa alusta 
seksuaalisen elämänsä ja ikään kuin palata takaisin tyttärensä ikäiseksi (vrt. Luke 
1981, 54; Cederstrom 2002, 100). Alusvaatteiden punaisen värin tulkitsen symbo-
loivan seksuaalisuutta. 

Hän oli alasti ja puki ylleen. Pilakuva tyttärestä. Hän puki ylleen pienet punai-
set rintaliivit. Hän pujottautui punaisiin liivihousuihin. Jospa tämä kipu menisi 
pois. Hän veti sukat jalkaansa hitain, tiukoin liikkein. Sukkahousut. Hän ostaisi 
sukkahousut. Niissä oli jotain mielekästä. Ihanaa etten ole lihava, lihava Oholi-
ba. (Mon 281.)

Babylonialaisen tarujumalattaren Ishtarin manalassa käynti tarjoaa erään selitys-
mallin Marjun alastomuuteen. Ishtarilta putosi vaatekappale jokaisella manalan 
portilla, ja päästessään perille hän oli aivan alasti (Korte 1988, 188). Marjun alas-
tomuutta voidaan tulkita siten, että hän on riisunut moraalisen minänsä roolivaat-
teita sitä mukaa, kun hän on kamppaillut seksuaalisten tarpeiden aiheuttamien ah-
distusten kanssa. Rita Felskin (1989, 144) mukaan naisten heräämiskertomuksissa 
menneisyyden hylkääminen esitetään usein jonkinlaisena symbolisena puhdistau-
tumisrituaalina. Tällöin sankaritar riisuu itsensä vaatteista ja asemasta, jotka edus-
tavat hänen sivistynyttä minäänsä. 

Narsistisen seksuaalisuuden piirteitä löytyy myös Avoimien ovien päivän Siljas-
sa, jonka olen tulkinnut päähenkilön Astan yhdeksi varjoksi. Härkösen romaanissa 
on naiseuden monimuotoisuutta ilmennetty sisarkolmikolla. Romaanin Silja pu-
keutuu provokatorisesti avokaulaisiin puseroihin ja rakastaa ensisijaisesti itseään 
(Avo 200–201). Enemmän kuin seksuaalisuuteen Siljan narsismi painottuu kuiten-
kin itsekeskeisyyteen, jota käsittelen tuonnempana.

4.1.2.3 syntisyys

Kuten jo edellä olen todennut, Anu Kaipaisen romaani Magdaleena ja maailman 
lapset on mielenkiintoinen kohde Jungin teoriaan pohjautuvalle analyysille, koska 
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Mataleena ja hänen kaksoissisarensa Martta voidaan tulkita arkkityyppisesti tois-
tensa varjoiksi. Varjona Mataleena ilmentää seksuaalisuutta ja Martta kunnianhi-
moa. Mataleenan seksuaalisuus on synnillisyyden sävyttämää. Tätä aspektia teos 
kuitenkin pyrkii kyseenalaistamaan. 

Mataleenan kuvauksessa on käytetty ironiaa, jolla kirjailija tulkintani mukaan 
kyseenalaistaa romaanihahmonsa viattomuuden ja syntisyyden. Ironisoimalla ja 
revisioimalla Maria Magdaleena -myyttiä Kaipainen kritisoi suomalaisessa yhteis-
kunnassa vallitsevaa dualistista naiskuvaa (vrt. DuPlessis 1985, 105–107; Ostriker 
1986, 315–318). Hannele Koivusen mukaan kristinusko on muuttanut naiskuvan 
kahdeksi ääripääksi: madonnaksi ja huoraksi, Neitsyt Mariaksi ja Maria Magdalee-
naksi. Varhaisissa uskonnoissa palvottiin suurta jumalatarta tai suurta äitiä, jolloin 
yleinen kulttikuva oli hedelmällinen ja uutta luova nainen. Kuva sisältää kaikki-
voipaisuutta ja positiivista luovuutta. Raamatun Maria Magdaleenan yhdistäminen 
syntiseen naiseen ja sitä seurannut kaksituhatvuotinen kehitys on korostanut kris-
tillisyyden negatiivista suhtautumista naisen seksuaalisuuteen. Tästä yhdistämises-
tä alkoi myöhemmin jatkuvasti vahvistunut naiseuden myyttinen jakautuminen 
neitsyeen ja huoraan. Nainen ja naisen seksuaalisuus ovat sitkeästi säilyneet synnin 
synonyymeinä. (Koivunen, Hannele 1995, 18–20, 139–140.)

Kultaisen legendan esikuvansa (vrt. Koivunen, Hannele 1995, 140–141) mukai-
sesti Kaipaisen romaanin Mataleena omistautuu aistinautinnoille ja käyttää paljon 
aikaa kaunistautumiseensa. 

Hän istui voitelemassa kasvojaan, peili oli kaunis, kiiltävä ja hyvinhoidettu, ja 
sen kehykset olivat ruusupuuta. Mustat silmät ja kalvennettu iho ovat auttamat-
tomasti vanhanaikaisia. Mataleena luki ja silmäsi samalla peilistä kasvojaan. 
[– – ] Mataleena veti eyelinerillä rajausviivan, silmän ulkonurkasta pääskysen 
siipeä muistuttavan kuvion, [– –]. Hän lasketteli harjalla hiustensa läpi ja näki 
peilistä itsensä. [– –] Mataleena sammutti tarkennuslampun ja sytytti samalla 
pienemmän, punaisen. Heti näytti paremmalta. (Mag 12.)

Peilikuvaus symboloi sekä Mataleenan viattomuutta että syntisyyttä. Maria Schot-
teniuksen mukaan puhdas peili on usein käytetty symboli raamatullisten Maria-
hahmojen kuvauksissa. Symboli pohjautuu ”Korkeaan Veisuun”; speculum sine 
macula tarkoittaa peiliä ilman läikkiä. (Schottenius 1992, 189.) Puhdas peili ilmen-
tää Mataleenan viattomuutta, samoin kuin peilin ruusupuuta olevat kehykset, sillä 
kirkollisessa ikonografiassa ruusua pidetään Marian ja hänen neitsyytensä vertaus-
kuvana (Biedermann 2004, 311–313). Punainen tarkennuslamppu, jonka valossa 
Mataleena näyttää paremmalta, sen sijaan viestii syntisyyttä. Punaisen värin tul-
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kitsen Kaipaisen romaanin analyysissa tarkoittavan syntisyyttä, maailmallisuutta 
ja seksuaalista intohimoa. 

Sisko Ylimartimon mukaan liiallinen kiinnostus peiliin kertoo, että ihminen on 
kadottanut yhteyden todellisiin moraalisiin ja psyykkisiin arvoihin. Hän takertuu 
oman ulkoisen minänsä kaksoiskuvaan ilman, että hän kävisi dialogia minän ja 
itsen välillä. (Ylimartimo 2002, 34.) Tämä on ominaista myös Mataleenan yksilöi-
tymisprosessin alkuvaiheelle. 

Kultaisen legendan kertomuksissa Maria Magdaleenan tunnuksia ovat esimer-
kiksi voideastia ja kirja, jota hän lukee viisautensa ja hurskautensa osoituksena. 
Hänen syntisyyttään korostetaan alastomuudella ja pitkillä hiuksilla. Maria Mag-
daleena -ikonografiassa korostuvat aluksi sensitiivisyys, lempeys ja uskonnollisuus. 
Vähitellen aistillisuuden osuus kasvaa. (Koivunen, Hannele 1995, 148.)

Mataleena Magdalaisessa löytyvät kaikki esikuvansa mukaiset ominaisuudet: 
lukeminen, voide, alastomuus ja pitkät hiukset. Kertomuksen edetessä Mataleenan 
syntisyyttä valotetaan vähä vähältä enemmän. Välillä syntisyys on puettu symboli-
seen kuvaukseen, välillä puhuu kertojan ääni.3 

Piirtäisinkö hänet tähän niin kuin maiseman: vähän punaista kuin veri, vähän 
valkoista kuin lumi, vähän huikean mustaa siinä välissä, niin kuin kiihkeä maa-
lari sen maalaa, leppymätön intohimossa, jonka uskaltaa tunnustaa. [– –] Joka 
tapauksessa puhumme naisesta, naistyypistä, joka on kautta aikojen kiinnosta-
nut miessukukuntaa. Maria Magdaleena, syntinen nainen. Mihin muuhun kuin 
suureen syntisyyteen tämän naisen viehätysvoima perustuu? Itse olisin taipu-
vainen lukemaan sen hänen pitkien hiustensa ansioksi tai sen että hän kerran 
sattui kyynelillään pesemään miehen jalat. Kalliin hajuvoidetölkkinsä hän myös 
kumosi rakastamansa miehen päähän. (Mag 85–86.)

Itsessään kieltämäänsä ja Mataleenaan projisoimaansa seksuaalisuutta Martta ei 
uskalla uudestisyntymismatkansa alussa kohdata. Tätä ilmentää muun muassa itse-
tunnistamista symboloiva peilimetafora. Martta katsoo peilikuvaansa ohimennen 
vain sen verran, että hän ehtii tulla huonolle tuulelle. ”Sitä kuluu kuin lapanen käy-
tössä, Martta tuumi ja unohti asian saman tien.” (Mag 14–15.)

Yksilöitymisprosessin edetessä Martan naisellisuus puhkeaa kukkaan. Jungilai-
sittain hän tunnistaa ja integroi varjonsa (Jung 1976b, 31) eli sisarensa Mataleenan 
edustaman seksuaalisuuden. Yksilöitymisprosessiensa aikana nämä kaksoissisa-
rukset muuttavat ulkomuotoaan päinvastaiseen suuntaan; Mataleenan ulkomuoto 

3 Anu Kaipainen (1973, 158–159) on todennut, että rikkomalla myyttisen tarinan kertojan äänellä 
hänen tarkoituksenaan on palauttaa lukija todellisuuteen ja tehdä myytin ”ikuinen kuvio” ny-
kypäiväksi. 
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muuttuu askeettisemmaksi ja Martan naisellisemmaksi. Martta aukaisee ”tukkansa 
kuin riikinkukko pyrstön” ja alkaa mallata ”itseään kärpästen läikittämästä peilis-
tä”. (Mag 149–150.) Toisin kuin Mataleenan puhdas peili (Mag 12) Martan peili on 
kärpästen läikittämä, mikä korostaa hänen maallisuuttaan.

Kaipaisen tapaan Pennanen on esittänyt kritiikkinsä suomalaisessa yhteis-
kunnassa 1960-luvulla vallinneita moraalikäsityksiä kohtaan. Mongolien Meri 
voidaan luokitella dualistisen naiskuvan syntiseksi osapuoleksi, sillä hän ei halua 
sitoa itseään ”kunnialliseen” avioliittoon vaan haluaa vapaasti valita kumppanin-
sa. Elämänasenteensa Meri on omaksunut isältään, ”joviaalilta elämännautintojen 
ymmärtäjältä”. Isä on aina korostanut, että ”älä sinä Meri sitten rupea askeetiksi”. 
(Mon 45.) Vapaan rakkauden puolestapuhujana Meri voidaan tulkita Marjun sek-
suaalisuutta edustavaksi varjoksi. Vaikka Mongolien Marju yksilöitymisprosessinsa 
loppuvaiheessa vapautuu seksuaalisista estoistaan, Merin edustamaan vapaan rak-
kauden malliin hänellä on pitkä matka.

4.1.3 kunnianhimo

Kunnianhimo on yleisin ominaisuus, jonka tutkimuskohteiden sankarittaret kiel-
tävät itsessään ja jota heidän varjo-hahmonsa edustavat (vrt. vonvon Franz 1997, 172). 
Kunnianhimoa ilmentävät esimerkiksi Se on sitten kevät -romaanin talon nuori 
emäntä, Mutta-romaanin Aino, Mongolien Meri, Magdaleenan ja maailman lapsien 
Martta, Nu imorronin Vicki, Jeesuksen pienen soturin Riitta, Pesärikon emäntä Lai-
mi sekä Sinitaivaan Rita ja Tuuli. Kunnianhimoa ilmentäville varjoille on tyypillis-
tä, että he edustavat oman aikansa ”uutta naista”, joka toteuttaa rohkeasti itseään ja 
jolle oma ammatti on tärkeä. Muutama näistä varjo-hahmoista toimii työympäris-
tössä, jota on totuttu pitämään miesten alueena, mistä syystä he helposti leimautu-
vat koviksi ja kylmiksi. 

Se on sitten kevät -romaanin alussa esiintyy Annin valve- ja unikuvan yhdistel-
mä, jossa on kolme naista:

Hän sulkee silmät. Mutta pimeys on täynnä kuvia. [– –] Kuvassa on pyöreä pöy-
tä, pöydän ääressä istuu kolme naista. Hän on itse se, joka istuu keittiön oven 
viereisessä pöydän päässä. Vastapäätä istuu vanha emäntä. [– –] Se istuu selkä –] Se istuu selkä Se istuu selkä 
ikkunaan päin, [– –]. Sen silmät eivät liiku, ne ovat kuin valokuvassa, eivät väisty, –]. Sen silmät eivät liiku, ne ovat kuin valokuvassa, eivät väisty,. Sen silmät eivät liiku, ne ovat kuin valokuvassa, eivät väisty, 
katsovat takaisin. Elävän ihmisen silmät alkavat väristä, elävä ihminen kääntää 
silmänsä pois. [– –] Miniä on tuo, joka istuu selkä ovea vasten, nahkasohvan 
vierellä. Se tuli häntä autolle vastaan, se juoksi navetalta, sen päällä oli ruskea 



152

iiris kuusinen

nahkatakki, se on pitkä ja hoikka ihminen, ja nuori. [– –] Kuvat sulautuvat veden –] Kuvat sulautuvat vedenKuvat sulautuvat veden 
väriin, ovat vettä, ovat unta. (Se 13–15, 19.)

Jungin unitulkinnoissa on esitetty vastaavanlainen tilanne, jossa unennäkijä istuu 
pyöreän pöydän ääressä tutun, samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa.  Jungin 
mukaan tämä merkitsee sitä, että unennäkijä on hyväksynyt ”pimeän” omassa pi-
meydessään ja tuottanut oikean persoonallisuuteensa kuuluvan varjon. (Jung 1985, 
251.) Tähän tulkintaan nojautuen Annin valve- ja unikuvassa esiintyviä naisia voi-
daan pitää hänen varjoinaan. Vanha emäntä ilmentää pahuutta ja nuori emäntä 
kunnianhimoa. 

Vartion romaanin edellä siteeratussa uni- ja valvekuvassa on useita symboleja, 
jotka ilmentävät, että Anni on tekemisissä piilotajuisten prosessien kanssa. Pimeys 
ja vesi ovat yleisiä piilotajunnan symboleja. Ikkuna on vertauskuvallinen tietoisen 
ja tiedostamattoman maailman välinen aukko. Unen hahmot ovat sisällä piilotajui-
sessa maailmassa. (Vrt. Ylimartimo 2002, 65.) Annin alkuvaiheessa olevassa yksi-
löitymisprosessissa piilotajunnan viestit ovat vielä selkiintymättömiä ja pelottavia. 
Tätä symboloivat yö, joka on pimeydessään pelottava, sekä vanha nainen, jolla on 
yön jumalattaren pelottavia piirteitä. Kreikan mytologiassa yön jumalatar oli Nyx, 
joka oli unen ja unelmien mutta myös kuoleman äiti. (Ks. Biedermann 2004, 429.) 

Jungin unitulkinnan mukaan pyöreän pöydän ympärille kootut henkilöt ilmen-
tävät, että he muodostavat yhdessä kokonaisuuden (Jung 1985, 251). Annin unessa 
esiintyvän naiskolmikon voi tulkita ilmentävän naiseuden monimuotoisuutta. Var-
tion naiskolmikon voi myös tulkita edustavan ihmisen syklistä kehitystä. Irma Kor-
ten mukaan matriarkaalisessa paradigmassa ihminen on osa suurta universaalista 
elämää. Hän syntyy, synnyttää uutta elämää ja kuolee tehden tilaa uusille ihmisille. 
(Korte 1988, 139.) Naisen syklisessä kehityksessä nuori emäntä edustaa hedelmälli-
syyttä ja toimeliaisuutta ja vanha emäntä puolestaan kuoleman läheisyyttä. Sykli-
sessä kehityksessä keski-ikäinen Anni sijoittuu näiden kahden naisen väliin.

Unet ovat Jungin mukaan ihanteellinen paikka päästä kosketuksiin varjon 
kanssa ja käsitellä sitä. Ulkomaailmaan projisoitu varjo ei ole yhtä täydellinen kuin 
univarjo, sillä täydellisesti varjoa vastaavaa henkilöä on vaikea löytää projisoinnin 
kohteeksi. On kuitenkin epätavallista, että henkilö käsittelee unissa esiintyvää var-
joaan samalla intensiteetillä kuin ulkomaailmaan projisoitua varjoaan. Tästä syys-
tä varjon integroiminen tapahtuu normaalisti sekä unien että projisoinnin kautta. 
(Robertson 1987, 115–116.) Se on sitten kevät -romaanissa kirjailijan voidaan katsoa 
käyttäneen molempia tapoja kuvatessaan Annin varjoja eli ominaisuuksia, jotka 
hän itsessään kieltää tai joita hän ei tunnista. 
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Kunnianhimoa edustavana varjona talon nuorella emännällä on rohkeutta to-
teuttaa omia näkemyksiään piittaamatta miesten mielipiteistä. Tämä ilmenee eri-
tyisesti hänen suhtautumisessaan vanhan isännän moitteisiin talon hoidosta. Hän 
ei ole niitä kuulevinaankaan. (Se 34.) Nuori emäntä on moraalisesti suvaitsevainen, 
mikä näkyy hänen suhtautumisessaan Annin ja Napoleonin ”avoliittoon” (Se 40). 
Nuoren emännän taustaa valottavasta Vartion novellista ”Emäntä ja vanhaemäntä” 
ilmenee, että ennen avioitumistaan hän on ollut hyväpalkkaisessa toimessa talous-
opettajana. Omasta työstä luopuminen ja anopin taloudessa eläminen eivät ole käy-
neet kivuitta, mutta vähitellen nuori emäntä on kasvattanut rohkeuttaan ja saanut 
jalansijaa talon asioiden hoidossa. (Val 437–440.) Yksilöitymisprosessinsa aikana 
Annin voidaan katsoa jossain määrin integroineen nuoren emännän kunnianhi-
moa, sillä romaanin lopussa hän oppii pitämään puoliaan ja ilmaisemaan omaa tah-
toaan kommunikoidessaan Napoleonin kanssa. 

Vastaavasti kuin Marja-Liisa Vartio myös Eila Pennanen on kuvannut naiseuden 
eri puolia naiskolmikolla romaanissaan Mongolit. Kotirouva Marjun vastapooleina 
ovat urasuuntautunut Meri ja perinaisellinen Eeva. Tulkitsen Merin Marjun kun-
nianhimoa ilmentäväksi varjoksi. Työ on luonnontieteiden tohtoriksi kouluttau-
tuneen Merin intohimo ja omin alue toteuttaa itseään. Kiinnostavan työnsä hän 
on priorisoinut elämässään ensimmäiselle sijalle, mistä syystä häntä pidetään ym-
päristössään ”fanaatikkona” ja ”intoilijana” (Mon 41, 50, 278). Meriin projisoitua 
kunnianhimoa Marju ei yksilöitymisprosessissaan integroi. Ansiotyön ja muunlai-
sen yhteiskunnallisen osallistumisen hän kuittaa ”järjettöminä” ja ”huvittavina” 
tapauksina (Mon 171, 254).

Samantapaista intohimoa työhön kuin Mongolien Meri omaa Jeesuksen pienen 
soturin Riitta. Kunnianhimoinen ja liike-elämässä tarmokkaasti puoliaan pitävä, 
kovasydämiseksi leimautunut Riitta on vastapooli Elisalle, jolla ei ole juuri min-
käänlaisia ura-ambitioita (Jee 11–12). Elisa haluaa ummistaa silmänsä miehensä lii-
ketoimilta ja perhettä koskevilta raha-asioilta. Varjona Riitta yrittää valistaa Elisaa 
naisen taloudellisen itsenäisyyden tarpeellisuudesta.

Sinä olet kotirouvana, kirjastoihminen, mutta nyt kotirouvana, ja minä taas ajat-
telen, että naisenkin on hyvä päästä ajoissa setelinnurkasta kiinni, usko pois. Ei 
koskaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. (Jee 77.)

Riittakin on aikoinaan suostunut jäämään kotirouvaksi miehensä vaatimuksesta. 
Silloin hänen silmänsä ovat avautuneet: mies on nauttinut vaimonsa näkemisestä 
”orjana ja piikana ja kerjäläisenä edessään”. Avioliitossaan Riitta on mielestään ai-
noastaan menettänyt. (Jee 77–78.)
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Miehensä sairastuttua Elisa joutuu pakon sanelemana selvittämään tuomarin 
kanssa perheen taloudellisia asioita, jotka ovat ajautuneet katastrofin partaalle mie-
hen liiketoimien vuoksi. Romaanin loppu antaa viitteitä siitä, että Elisassa tapahtuu 
kunnianhimon integrointia. Vieraillessaan sairaalassa miehensä luona hän haluaa 
suojella tätä ja katsoo viisaimmaksi olla kertomatta tälle koko totuutta perheen va-
rarikosta. Ensimmäistä kertaa avioliittonsa aikana Elisa ottaa vastuun perheestään. 
(Jee 331–339.)

Kaipaisen romaanissa Magdaleena ja maailman lapset käytännöllinen ja järkevä 
Martta on sisarensa Mataleenan vastakohta, hänen peilikuvansa. Utopistiseen idea-
lismiin taipuvaiselta Mataleenalta puuttuu kunnianhimoa, jota puolestaan hänen 
jalat maassa seisovalla sisarellaan on runsaasti. Mataleena yrittää etsiä itseään kun-
nianhimoa ilmentävän varjonsa Martan kautta. Järkevään varjoonsa Mataleena ei 
kuitenkaan saa yhteyttä. 

Ja Mataleena astui kuistilta, käveli rantaan, nojasi sillan kaiteeseen ja katseli ve-
teen. Ja hän näki siinä kuunvalossa oman kuvansa ja sanoi sille: Martta, niin 
kuin hän oli aina lapsena leikillä sanonut peilikuvalleen. Mutta kuva ei viitsinyt 
vastata, huojui vain ja katosi vasta kun hän oli poissa. (Mag 88.)

Jung käyttää vesipeilimetaforaa kuvaillessaan piilotajuisen varjon tunnistusproses-
sia. Katsoessaan vesipeiliin ihminen näkee omat kasvonsa. Vesipeili ei imartele, sillä 
se näyttää maskin taakse peitetyt todelliset kasvot, joita ihminen ei näytä ulkomaa-
ilmalle. Maskin takana olevien asioiden kohtaaminen on ensimmäinen rohkeustesti 
sisäisellä matkalla. Mikäli ihminen ryhtyy tutkiskelemaan itseään, hän ottaa riskin 
tietystä vastakkainasettelusta eli itsessään kieltämiensä ominaisuuksien kohtaami-
sesta. Se saattaa olla epämiellyttävä kokemus ja pelästyttää. Mikäli ihminen kuiten-
kin kykenee näkemään oman varjonsa ja tiedostamaan sen, pieni osa ongelmasta 
on jo ratkaistu. Ihminen on ottanut käsiteltäväkseen persoonallisen piilotajuntansa. 
(Jung 1976a, 29–30.) 

Kaipaisen romaanin Mataleena näkee vesipeilistä ainoastaan oman kuvansa, ei 
maskin takana piileviä ominaisuuksia. Marie-Louise von Franzin mukaan varjo 
sisältää tavallisesti tietoisuuden tarvitsemia arvoja. Ne saattavat kuitenkin olla sel-
laisessa muodossa, että niiden jäsentäminen elämään on vaikeaa. (Von Franz 1997, 
170–171.) Mataleena ei kykene uudestisyntymismatkallaan integroimaan varjoaan, 
mikä johtaa hänen kohdallaan psyykkiseen epätasapainoon. 

Käytännöllinen ”marttamainen” sisar-varjo on myös Mutta-romaanin Aino, 
joka on aina osannut hoitaa asiansa. Jo lapsena hän on ollut siisti ja ahkera toisin 
kuin sisarensa Anja, ”joka ei osannut virkata, ei neuloa, ei kunnolla ommella nappia 
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paitaan”. Aikuisena Aino on kyennyt hankkimaan viihtyisän kodin huonekalui-
neen kaikkineen. (Mut 58–66.) Sisarelleen Aino on äidin korvike, opastaja ja ohjaa-
ja. Varjona hän yrittää avata sisarensa silmät ja opastaa tätä elämän hallintaan. 

Sinä et tiedä velvollisuuksista mitään, et ole ikinä tiennyt. Jos olisit pitänyt pojan 
luonasi, olisit ehkä oppinut. Mutta sinä annoit sen pois. Olit liian koppava pyytä-
mään apua keneltäkään. (Mut 64.)

Sisarensa hyvää tarkoittavat neuvot Anja on hyväksyvinään, vaikka hän epäileekin 
tämän todellisia tarkoitusperiä. Anja lupaa järjestää oman ja poikansa elämän kun-
toon. Lupaukset jäävät kuitenkin lupauksiksi. (Mut 65.) Varjonsa kunnianhimoa ja 
käytännöllisyyttä Anja ei kykene integroimaan henkisen häilyväisyytensä takia.

Nu imorronissa Fredrikan ystävätär Vicki on hänelle tärkeä hahmo, ”tiennäyt-
täjä” (Nu 136) ja itsenäisyyden esikuva. Tulkitsen hänet Fredrikan varjoksi, johon 
hän projisoi kunnianhimoa. Varjon tunnistamista ja integroimista yrittää Tikka-
sen romaanin päähenkilön yksilöitymisprosessissa estää aviomies. Anders kokee 
Vickin uhaksi itselleen eikä halua vaimonsa olevan missään yhteydessä ystävättä-
reensä. Mies pelkää, että vaimosta tulee liian itsenäinen ja että hän jättää miehensä 
ulkopuolelle. Vicki on Fredrikalle tärkeä keskustelukumppani ja ajatusten peilaaja 
hänen hahmottaessaan naisen roolia. (Nu 60.)(Nu 60.)

[N]är jag blir ensam ringer jag till Vicki och då ska vi prata engång om alltsam-
mans det som ligger bakom kvinnans roll och jämlikheten, rättvisan och grund-
principerna och hur det passar in i vardan när den kommer, identitet självstän-
dighet och ändå inte ensam, två bredvid varann, det måste gå men hur ja hur (Nu 
131).

Rita Felskin (1989, 138) mukaan naispuolisen ystävättären hahmo on tärkeä itsensä-
löytämiskertomusten päähenkilön kehityksessä. Samastuminen ystävättäreen mer-
kitsee voittoa niistä negatiivisista tunteista, joita naiset on ehdollistettu asettamaan 
omalle sukupuolelleen. Ystävättären symbolisena tehtävänä on vahvistaa päähenki-
lön sukupuoli-identiteettiä.

Yksilöitymisprosessissaan Fredrika onnistuu jäsentämään ja integroimaan var-
jonsa edustaman kunnianhimon elämäänsä. Pohtiessaan oman itsenäisyytensä ra-
joja hän pitää Vickiä esikuvanaan ja ottaa tältä oppia. Fredrika tunnustaa itselleen, 
että työ ja sen kautta tapahtuva itsensä toteuttaminen ovat hänelle elintärkeitä (Ing 
89–90). Hän päättää kieltäytyä kompromisseista, jotka tukahduttavat hänen itsey-
tensä (Nu 152). 



156

iiris kuusinen

Tikkasen romaanin Fredrikakaan ei pääse varjossaan eroon Prattin (1981, 141) 
mainitsemasta patriarkaalisten normien sävyttämästä sosiaalisesta todellisuudesta. 
Hän joutuu tunnustamaan tosiasian, että hänen varjonsa ei ole yli-ihminen, vaan se 
osoittautuu toisenlaiseksi, kuin hän on luullut. Kunnianhimo ja voimakkuus ovat-
kin vain kulisseja. Fredrika järkyttyy Vickin menettelytavasta tämän yrittäessä sel-
vittää omaa avioliittodraamaansa. Eniten Fredrika on järkyttynyt siitä, että hänen 
esikuvansa Vicki on yhtä valmis kompromisseihin kotonaan kuin muutkin naiset.

[I]nte hon också, nej inte Vicki det hade jag aldrig trott, en fasad var det alltsam-
mans som hon höll på utåt, önsketänkande och tröst i nöden, hon som hade visat 
vägen, vågat strunta i allt rabalder som hon väckte, nej inte Vicki, lika bunden 
som vi andra, lika kompromissfylld, lika ängslig innerst inne, ingen barrikad-
hjältinna alls därhemma (Nu 136).

Varjon aiheuttama järkytys on kuitenkin tärkeä vaihe Fredrikan uudestisyntymis-
matkalla. Vickin avioliittodraama avaa hänen silmänsä näkemään oman elämänsä 
ahdingon. Nyt Fredrika ymmärtää, että hänen on ryhdyttävä toimimaan tyytymät-
tömyyttä aiheuttavien olosuhteiden muuttamiseksi (Nu 144).

Pesärikko-trilogian Laimi, Armin anoppi, hallinnoi matroonamaisesti Larvan 
taloa. Anoppi kantaa vastuun ja hoitaa lähes kaikki taloa koskevat asiat. Alussa 
Armi tuntee anoppiaan kohtaan pelonsekaista kunnioitusta. Vähitellen anopin 
kaikkitietävyys alkaa vihastuttaa. Tulkitsen, että Armi heijastaa piilotajunnassaan 
olevan kunnianhimonsa anoppiin. Von Franz (1997, 168) toteaa, että mitä suurem-
paa ärtymystä jokin toisessa henkilössä havaittu ominaisuus herättää, sitä suurem-
malla varmuudella tuo ominaisuus on osa tiedostamatonta varjoa. Pesärikon Armin 
tiedostamaton kunnianhimo on voimakasta päätellen siitä vastustamisen halusta, 
joka hänessä nousee anoppiaan kohtaan. Monet anopin sinänsä hyvää tarkoitta-
vat eleet Armi vaikuttaa torjuvan pelkästä vastustamisen ilosta. Hän ei esimerkik-
si anna mitään kiitosta anopilleen, joka on Armin sairaalassaolon aikana hoitanut 
hänen lapsiaan. Hän vain toteaa: ”Minä en jaksa teitä kuunnella enkä kattella.” (Pes 
386.) 

Identiteettiään hakiessaan Armin vastustus menee niin pitkälle, että hän haluaa 
mahdollisimman kauas anoppinsa vaikutuspiiristä. Vasta erottuaan miehestään ja 
jouduttuaan itse vastaamaan omasta ja lastensa elannosta Armi alkaa ymmärtää 
anoppiaan. Hän toteaa, että turhaa hänen on ollut pelätä ja paeta anoppiaan (Pes 
699). Tämä voidaan tulkita askeleeksi varjon edustaman kunnianhimon integroi-
miseen.
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Sinitaivaan Virpi potee kunnianhimon puutetta. Hän on ajautunut täyttämään 
toisten tarpeita tiedostamatta koskaan, mitä hän omalta elämältään haluaa. Pyrit-
tyään teatterikouluun ja saatuaan hylkypäätöksen hän on luovuttanut ja tyytynyt 
työskentelemään teatterin heikosti palkatuissa avustajan tehtävissä (Sin 58–59). 
Virpin kunnianhimoa ilmentäviä varjoja edustavat Rita-äiti ja Tuuli-sisar, joiden 
identiteeteille työ ja oma ura puolestaan ovat tärkeitä.

Idströmin romaanin Ritalle äitiys on ollut eräänlainen välivaihe. Lasten aikuis-
tuttua hän on päässyt toteuttamaan persoonansa keskeisintä puolta, työminään-
sä tekstiilitaiteilijana. Kutomakone käy yötä myöten, kun hän valmistautuu näyt-
telyihinsä. Rita on itsenäinen nainen, joka ei rakenna elämäänsä miehen varaan 
eikä muutoinkaan elä elämäänsä toisten kautta. Hän tarttuu kaihtamatta ”miesten” 
töihin tapetoiden ja nikkaroiden kotiaan. Rita on sinut itsensä kanssa, mitä symbo-
lisesti ilmentää hänen talonsa. Hän ei koskaan vedä ikkunoiden eteen verhoja vaan 
tahtoo näyttää sisällä vallitsevan kodikkuuden. (Sin 22–29; vrt. Sin 11; Ylimartimo 
2002, 65.) Tuuli on toimeliaisuudessaan äitinsä kopio, ”mennä touhotti niin, että 
esiliinan nauhat heiluivat”. Hän toimii aina epäkäytännöllisille sisarilleen eräänlai-
sena työnjohtajana ja yrittää ojentaa näitä laiskuudesta ja huolimattomuudesta. (Sin 
115, 122–126.) 

Työorientoituneet itsenäiset varjot vihastuttavat suuresti Virpiä, mikä kielii, että 
kunnianhimo on vahvana piilevänä ominaisuutena myös hänessä (vrt. von Franz 
1997, 168). Velvollisuudentuntoinen sisar on Virpin mielestä ilkeä, kova ja kylmä. 
Sisar näyttääkin hänestä vanhalta ja ankaralta, vanhemmalta kuin äitinsä. Äitiään 
kohtaan Virpi tuntee suoranaista raivoa ja pitää tämän itsekkyyttä syynä lapsuu-
denkotinsa hajoamiseen. (Sin 115, 125, 244–247.) Sinitaivaan loppu, jossa Virpi ryh-
tyy kunnostamaan asuntoaan, antaa viitteitä siitä, että hän haluaa tietoisesti järjes-
tää elämänsä. Tämä kuvastaa varjo-hahmojen edustaman kunnianhimon ainakin 
osittaista integrointia. 

4.1.4 varjoihin projisoituja muita ominaisuuksia

4.1.4.1 rohkeus ja pelottomuus 

Naiseuden monimuotoisuutta ilmentävää naiskolmikkoa käyttää myös Anja Snell-
man Safari Clubissa. Helenan varjoiksi tulkitsen hänen työtoverinsa Lotta Annalan 
ja Viiru Kiven. Lotassa on positiivista pelottomuutta ja taipumusta mystiikkaan eli 
ominaisuuksia, jotka Helenalta puuttuvat. ”Ihmiseltä on löydetty yli 150 fobiaa, Lo-
talla ei ollut niistä ensimmäisen puolikastakaan” (Saf 144). Helena on ”kemiallisesti 
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puhdas kaikenlaisesta taikauskosta ja mystiikasta”, mutta hän antaa mielellään Lo-
tan ennustaa ja tarinoida. Juttuihinsa Lotta suhtautuu ironisesti. (Saf 98–99.) 

Jungin mukaan monet alkukantaiset ihmiset uskovat, että heillä on ”aavikko-
sielu” oman sielunsa rinnalla. Tämän ”aavikkosielun” he uskovat ruumiillistuvan 
esimerkiksi villiin eläimeen tai puuhun, jonka kanssa ihmisellä on yhteinen psyyk-
kinen identiteetti. Mikäli ihmisen ”aavikkosielu” on puu, sillä oletetaan olevan jon-
kinlaista vanhempain arvovaltaa tähän yksilöön. (Jung 1997, 24.) Myös Safari Clubin 
Lotta uskoo ”aavikkosielun” olemassaoloon. Hänen ”aavikkosielunsa” on pihlajassa. 
Kerran Helena on löytänyt Lotan makaamasta saaren eteläosan rantaniityllä kes-
kellä nuorta pihlajikkoa. (Saf 98.) Biedermannin (2004, 275–276) mukaan pyhänä 
puuna tunnettu pihlaja on turvan ja onnen vertauskuva. 

Pihlaja on merestä nousevien luotojen ensimmäinen puu, Lotta oli sanonut verk-
kaisesti ja raottanut silmiään. Rastaiden ja tilhien ulosteissa sen siemenet tavoit-
tavat kaukaisimmankin karin. (Saf 98.)

Helenan ja hänen varjonsa Lotan välillä vallitsee solidaarinen ja kunnioittava ys-
tävyyssuhde (vrt. Felski 1989, 138). Lotta toimii Helenan assistenttina, ja heidän 
yhteistyönsä sujuu hyvin. Lotan mielestä Helena on hyvä johtaja. Hän kuuntelee, 
harkitsee ja toimii, mutta hän osaa myös käskeä ja juoksuttaa. Kaikki saarelaiset ei-
vät pidä uudesta menosta. (Saf 86.) Lotta ymmärtää vaistonvaraisesti Helenaa ja tu-
kee häntä. Hän on huolissaan saarella liikkuvista ikävistä huhuista, jotka koskevat 
Helenalle sattuneita onnettomuuksia eläinten hoidossa. (Saf 87, 235.) Lotta vaistoaa, 
että Helenalla on jokin salaisuus. ”Siis, madame, onko jotain muuta mitä minä en 
vielä tiedä?” (Saf 178).

Käytännöllisenä ihmisenä Lotta joutuu joskus selvittämään epäkäytännölliselle 
esimiehelleen ”niin sanottuja itsestäänselvyyksiä niin sanotusta elävästä elämästä”. 
Varjona Lotta toteaa asiat, joihin Helenan pitäisi saada muutosta. Helenan äidin 
tavoin Lottakin on huomannut, että Helena on estoinen ihminen. Lotta-varjon mu-
kaan Helenalla on ”jotakuinkin tonni suomuja” silmissä. (Saf 180.)

Romaanin lopussa ahdistavat asiansa käsiteltyään Helena myöntää Lotan olleen 
oikeassa. Hänellä on ollut suomuja silmissä (Saf 291). Snellmanin romaanin He-
lenassa tapahtuu yksilöitymisprosessin seurauksena rohkaistumista, mikä voidaan 
Jungin teorian perusteella selittää Lotta-varjon edustaman pelottomuuden integ-
roinniksi. Rohkaistumisen seurauksena myös Helenan ulkoisessa olemuksessa ta-
pahtuu muutos, jonka varjokin toteaa. ”Ja nythän minä vasta huomaan että sinä olet 
leikannut tukkaasi! [– –] Helena hymyili ja sipaisi hiuslatvojaan. Ihan vähän. Ja pari 
raitaa otsalle.” (Saf 290.)
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Marraskuun tyttärien Aurassa ja Avoimien ovien päivän Helissä on havaittavis-
sa samantapaista realismia, rohkeutta ja pelottomuutta. Sisar-varjoina he edustavat 
Varpun ja Astan tietoisesta persoonasta puuttuvia osa-alueita. Malkamäen romaa-
nin käytännöllinen Aura on boheemisuuteen taipuvaisen sisarensa Varpun vasta-
kohta. Häneltä asiat hoituvat rivakasti. 

Olematonta touhua, Aura olisi sanonut, kiitänyt kuin tornado huoneet läpi ja 
järjestellyt ilman jahkailua. [– –] – Sinoot väkkärä harvinaasen tönkkö kun sun 
pitääs jäläkes korjata! (Mar 29–30.) 

Liikenneonnettomuuden seurauksena aiheutuneesta epilepsiastaan huolimatta 
Aura uskaltaa ottaa elämässään riskejä muun muassa heittäytymällä rakkaussuh-
teeseen paikkakunnalle saapuneen ”casanovan” kanssa. Suhteen päättyessä hän 
joutuu tekemään abortin. Surtuaan asian loppuun hän päättää jatkaa elämää ”niin 
kauan kun tähäret on taivaalla ja mullas on tohinaa”. (Mar 91, 113–118, 139–146.) 

Selkeää ja suoraviivaista sisartaan Varpu pitää ihanteenaan. Itseään hän pitää 
”hotaleena”, jolla mikään asia ei elämässä pysy kunnossa (Mar 147). Auran mielestä 
asiat tulee kohdata asioina ja elämässä on mentävä eteenpäin. Auran mutkatonta 
filosofointia Varpu kuuntelee intensiivisesti ja imee itseensä.

Auran mielestä kohtaloa ei pitänyt vihollisenaan nähdä, vaan enempi liittolaise-
na. Sillä tavalla mentiin aina eteenpäin, vaikka välillä liike olisi ollut kuinka hi-
dasta. Tosiasiat oli aina parasta kesyttää kumppaneiksi: sillä tavalla ne pullottivat 
plakkarissa kuin sileät setelit. (Mar 48.)

Avoimien ovien päivän Heli on räväkkä ja suorasukainen, toisenlainen kuin pelokas 
ja sulkeutunut sisarensa. Hän sekoittaa ”vaikka nakkeja kaurapuuroon”, jos hän-
tä huvittaa. Pitkä, isoluinen ja tumma Heli poikkeaa ulkonäöltäänkin sisarestaan. 
(Avo 12–13.) Heli toteuttaa kaikki ne asiat, joita Asta ei itse uskalla. Astan mielestä 
Helin rohkeus johtuu siitä, ettei hänen tarvitse pelätä äitinsä rakkauden menetystä. 
Sitä ei ole koskaan ollutkaan. Sisaristaan poiketen Heli ei välitä äitinsä reagoinneista 
mitään eikä kaihda käyttää koviakaan sanoja. (Avo 147, 245.) 

Härkösen romaanin Heli joutuu Malkamäen romaanin Auran tapaan pettymään 
rakkaussuhteessa, ja hän tekee sisarensa kehotuksesta abortin. Teko ei aiheuta He-
lille tunnontuskia. (Avo 259–268.) Äidin syyttäessä Astaa myötävaikuttamisesta 
Helin tekoon Asta uskaltautuu kertomaan myös omasta abortistaan. Samalla hänen 
pelkonsa katoaa, ja hän tuntee olevansa täysin rauhallinen. (Avo 282.) Tunnustuk-
sen myötä Astan voidaan katsoa integroineen varjonsa rohkeutta ja pelottomuutta. 
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Rohkeutta ja uskallusta on myös Jeesuksen pienen soturin Elisan tyttäressä Sil-
jassa, jonka tulkitsen äitinsä varjoksi. Silja yrittää epätoivoisesti ”huutamalla kuin 
palokärki sateisessa metsässä” provosoida sulkeutunutta äitiään sanomaan mielipi-
teensä ja ottamaan vastuun perheestä. 

Mikset sano? Mikset puhu? Mikset silloin aukaissut suutasi? Turha sinun on 
uskotella minulle, että tässä vielä neuvoteltaisiin, sinun, sinun! joka heittäydyt 
aivan mykäksi saakeli soikoon, koska sinulla on ollut mitään mielipidettä, sano! 
sano huviksesi, koska olet muka puolustanut minua! (Jee 118.) 

Yksilöitymisprosessinsa alussa Elisa kokee tyttärensä syytökset epämiellyttävik-
si eikä halua tiedostaa tosiasioita. Symbolisesti tätä kuvaa oven sulkeminen (Jee 
118). Hän yrittää puolustella käytöstään kertomalla tyttärelleen, että hän kuiten-
kin rakastaa tätä. Tyttären mielestä vaikeneminen ja vastuunpakoilu ei ole oikeaa 
rakkautta. (Jee 121.) Kodin valheellista ilmapiiriä Silja pakenee muuttamalla pois. 
Ymmärrettyään oman naisellisen alistumisensa pinnallisuuden Elisa yrittää saada 
uutta kontaktia tyttäreensä mutta epäonnistuu tässä (Jee 321–324). Kirsti Manninen 
(1989b, 605) on todennut, että Elisa on Suosalmen romaanihenkilöistä ensimmäi-
nen, joka itse paljastaa naisen alistumisen taktiikan raadollisuuden. 

Romaanin lopussa Silja palauttaa äidiltään anastamansa käsilaukun rahoineen. 
Tytär jättää huolimattomalla käsialalla kirjoitetun lapun, jossa hän ilmoittaa tu-
levansa tapaamaan äitään seuraavana päivänä. (Jee 340.) Viesti antaa toivoa, että 
äidin ja tyttären välit vielä korjaantuvat. Symbolisesti tyttären viesti voidaan tulkita 
lupaukseksi äidin uudestisyntymisestä (vrt. Luke 1981, 54; Cederstrom 2002, 100). 

4.1.4.2 pahuus, katkeruus ja itsekeskeisyys

Tutkiessaan varjon arkkityyppistä olemusta Jung joutui myöntämään, että pahuus 
on välttämätön osa elämää. Se on yksi vastakohtapareista, joka energiallaan pitää 
yllä psyykkistä elämää. Varjo voi sisältää pahuuden elementtejä mutta ei ole koko-
naan paha. (Walker 1995, 40, 44; esim. Jung 1976b, 17–19.)

Hyvän ja pahan vastakohtapari teemoittaa kirjallisuutta kaiken aikaa, ja esi-
merkiksi 1980-luvulla pahuuden käsittely nousi yhdeksi suomalaisen kirjallisuuden 
keskeisteemaksi (ks. esim. Leiwo 2003, 102). Pahuuden olemusta ja sen taustalla ole-
via ilmiöitä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta myös fiktiivisissä teoksissa. 
Palaan pahuuden yhteiskunnalliseen aspektiin luvussa 5.5 ”Äitimyytin romutus”. 
Jungilaisen varjo-käsitteen avulla on mahdollista analysoida fiktion sankarittarien 
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psyykessä tietoisena tai tiedostamattomana olevaa pahuutta, jonka he projisoivat 
varjo-hahmoihinsa. 

Pahuuden elementtejä voidaan havaita esimerkiksi tutkimuskohteina olevissa Se 
on sitten kevät ja Saari-romaanien vanhoissa naisissa sekä Sinitaivaan Toinissa, 
jotka olen tulkinnut päähenkilöiden varjoiksi. Heissä on suvaitsemattomuutta, kat-
keruutta ja ilkeyttä eli ominaisuuksia, joka puuttuvat Annilta, Paulalta ja Virpiltä 
(ks. Se 14–18; Saa 48–49; Sin 16–21). Negatiivisia ominaisuuksia edustavien varjo-
hahmojen kategoriaan kuuluu myös narsistista itsekeskeisyyttä ilmentävä Avoimien 
ovien päivän Silja. Safari Clubin Viirussa on havaittavissa pahuuden yhteiskunnal-
linen aspekti. 

Raija Siekkisen romaanissa vanhan naisen pahuutta symboloi happaman vih-
reä väri, jolla kirjailija kuvaa naisen taloa. Väri ”erottui talon nurkalta alkavan ja 
kauas sahan kuorikasoille ulottuvan koivikon toukokuisesta vihreydestä” (Saa 12). 
Biedermannin (2004, 410–411) mukaan tyypillisesti kevättä ja kasvua symboloival-
la vihreällä värillä on olemassa myös negatiivinen puoli, joka ilmentää kielteisiä voi-
mia. Vanhasta naisesta huokuvat kylmyys ja halu hallita muita. Hänen kylmyyttään 
ja ”saalistushaluaan” Siekkinen kuvaa vertaamalla häntä petokalaan, joka odottaa 
liikkumatta meren pohjassa, että pikkukala tulisi lähelle. Naisella on ”hauen silmät, 
läpinäkyvän kirkkaat, ja sen kylmä veri”. (Saa 27.) Nainen on aikanaan tehnyt talos-
sa asuvien poikien äidin sopeutumisen mahdottomaksi, minkä seurauksena tämä 
on sairastunut ja kuollut (Saa 23–25, 55–56). 

Vanha nainen on katkera elämätöntä elämäänsä kohtaan. Hän tiedostaa, että 
ruumiissaan olevan uuden elämän siemenen hän joutuu jonakin päivänä käyt-
tämättömänä istuttamaan multaan (Saa 52). Nainen tuntee oman aikansa olevan 
päättymässä. ”Ikkuna oli raollaan, silti ilma tuntui loppuvan; se oli kosteaa ja kuu-
maa kuin huohotus. Vuoteen tienoilla leijui hapan haju joka ei siitä enää haihtuisi.” 
(Saa 57.)

Vartion romaanissa vanhaa emäntää ei ole kuvattu yhtä raadollisesti kuin Siek-
kisen Saaressa. Samaa suvaitsemattomuutta ja ilkeyttä Se on sitten kevät -romaanin 
vanhassa emännässä kuitenkin on. Hänen silmänsäkin ovat omituiset, ikään kuin 
”vielä silmälasien takana olisi lasi itse silmän päällä”. (Se 16–17.) Vartion romaani 
ei valota vanhan emännän katkeruuden syitä, mutta lukija voi tulkita niitä novel-
lista ”Emäntä ja vanhaemäntä”, jonka tapahtumat ovat yhteneväiset romaanin alun 
kanssa. Novellissa kerrotaan, että vanha emäntä on joutunut luopumaan omista 
unelmistaan avioliittonsa myötä. Hän ei olisi halunnut asua maalla vaan kaupun-
gissa hienostuneemmassa ympäristössä. Toteutumattomien unelmiensa korvik-
keeksi nainen on neljäkymmentä vuotta sitten luonut kulissit ympärilleen: teetät-
tänyt pitkän juhlapuvun, hankkinut antiikkihuonekaluja, kristallia ja hopeaa sekä 
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miniatyyrimaalauksen biedermeiertyyliin pukeutuneesta naisesta. Kulisseista ovat 
jäljellä enää kauhtuneet riekaleet. Vanha emäntä kokee aviomiehensä, poikansa ja 
miniänsä vieraiksi ihmisiksi, jotka eivät ymmärrä hänen puhettaan ja näytelmään-
sä. (Val 443–445.) 

Eräänlaista katkeruutta elämätöntä elämää kohtaan voidaan havaita myös Sini
taivaan Toinissa. Toini on yksinhuoltaja, joka on näennäisesti omistautunut vain 
lapselleen ja peittää omat tarpeensa marttyyrimäisen äidin roolinaamion taakse. 
Hän antaa murrosikäisen tyttärensä määräillä elämäänsä ja laiminlyö itsensä hoi-
tamisen.

Vaatteisiin ei mene juuri mitään, ei meikkeihin, ei kampaajaan, ei kaljaan, ei elo-
kuviin, ei taksiin. Minä en käy koskaan missään eikä meillä käy koskaan kukaan 
paitsi tapanina kaksi tätiä. Viisitoista vuotta minä olen istunut kotona. (Sin 48.)

Vaikka Toini väittää, että hän ei huoli uutta miesystävää, todellisuudessa hän kaipaa 
kumppania ja oikeutta omaan elämään. Tämä tarve purkautuu katkeruutena sekä 
toisten elämän tarkkailemisena ja arvostelemisena. (Sin 16–21, 82–83, 86, 148.) 

Varjo näyttäytyy usein kylmänä ja kielteisenä hahmona sellaiselle yksilölle, joka 
toteuttaa elämässään luonnolliset tunteensa ja emootionsa (von Franz 1997, 173). 
Siekkisen romaanin Paulassa ei ole havaittavissa pahuutta, sillä hän pitää mante-
reen talon ihmisiä onnellisina (Saa 15). Myöskään Vartion romaanin Annissa ei 
voida havaita merkkejä vanhan emännän edustaman pahuuden omaksumisesta. 
Sinitaivaan Virpikään ei integroi varjo-hahmonsa negatiivista ominaisuutta, vaan 
päinvastoin hän yrittää auttaa varjoaan murtautumaan ulos katkeruutta aiheutta-
vista olosuhteista (Sin 148–154). 

Avoimien ovien päivän Siljassa, Astan toisessa sisar-varjossa, on narsistista itse-
keskeisyyttä. Hän on halunnut itselleen miehen, jonka rakkaudesta hänen ei tarvit-
se olla epävarma. Itse hän ei osaa rakastaa muita kuin itseään. ”Mä rakastan miestä 
joka rakastaa mua.” Miehen riippuvuuden Silja kokee ahdistavaksi, ja miehen liial-
linen kiltteys ja hyvyys kuvottavat häntä. (Avo 200–201, 208.)

Naimisiin Silja ei halua, sillä hän ei halua suoda äidilleen häiden järjestämisen 
iloa. Äitiään hän ei miellä äidikseen, vaikka tämä on hänet synnyttänyt. Silja on 
mielestään joutunut lapsuudessaan sulkeutumaan omaan maailmaansa ja patoa-
maan tunteensa. Hän ei ole uskaltanut ottaa riskiä, että hän olisi tunteensa osoitta-
malla menettänyt äitinsä hellyyden. Silloin Silja on päättänyt, että vielä tulee aika, 
jolloin hänen ei tarvitse miellyttää ketään. Aikuisena hän toteuttaa päätöksensä. 
(Avo 210–211.) Astan mielestä Silja, joka on ollut lapsena pehmeä ja myöntyväinen, 
on yhtäkkiä muuttunut pelottavaksi. 
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Nykyään hän oli niin itsenäinen, itseriittoinen. Hänestä tuli mieleen vanha kärt-
tyinen kissa, joka ei kaipaa enää silityksiä mutta on jotenkin tyytyväinen siitä, 
että huoneistossa liikuskelee joku muukin kuin se. (Avo 202.)

Astan tavoin Siljalla on eräänlainen äiti-kompleksi. Lapsuuden passiivisessa ja alis-
tuvassa Siljassa on Jungin (1976a, 99–123) tyypittelemiä äitiin samaistujan piirtei-
tä. Kiltteyden fasadin karistessa nousevat esiin uhmakkaat ja aggressiiviset äidin 
vastustajan piirteet. Toisin kuin Astassa äiti-kompleksi oirehtii Siljassa narsismina. 
Varjona Silja osoittaa Astalle, että myös narsistinen omahyväisyys voi olla osa ih-
misyyttä ja naiseutta, osa persoonan pimeää puolta. Se on hyväksyttävä, mutta sitä 
ei ole pakko integroida ja jalostaa toimintamalliksi. 

Safari Clubin Viirun olen tulkinnut Helenan kollektiiviseksi varjoksi, joka voi-
daan heijastaa esimerkiksi poliittisiin tai uskonnollisiin ryhmiin. Kollektiivisiin 
varjoihin assosioituvat usein yhteiskunnassa ilmenevä pahuus ja epäkohdat. (Ks. 
Almqvist 1997, 42; Cederstrom 2002, 31–32.) Viiru on eläinaktivisti ja edustaa liik-
keensä anarkistista, rikollisuuteen painottuvaa suuntaa. Hänessä on havaittavissa 
pahuuden elementtejä, mutta kokonaan paha hän ei ole. 

Viirun hahmossa Anja Snellman esittää eläinaktivistin karikatyyrin. Viirul-
la on lyhyet tummat hiukset ja lävistyksiä ihossaan. Huhupuheet kertovat hänen 
viiltelevän itseään ja asuvan kommuunissa, jonka jäsenet ovat vapauttaneet rottia 
koe-eläinlaboratorioista. (Saf 91–94.) Laittomuuden rajoilla olevista puuhistaan hän 
ei kerro esimiehelleen. ”Helena saattaisi säikähtää jos tietäisi mitä kaikkea Viiru 
ei pelännyt” (Saf 219). Sen sijaan hän yrittää valistaa esimiestään patriarkaalisen 
maailman ilmiöistä. Hänen mielestään jäänmurtajat, nosturit, kirkot, rahapaja ja 
yritysten tornitalot ovat miesten maailma. ”Minä en ole koskaan ajatellut sitä noin, 
Helena sanoi.” (Saf 252.) Viirun puheissa on nähtävissä vastaavanlaista sivilisaatio-
kritiikkiä, jota Mongolien Marju esittää (Mon 139–140). 

Suvi Aholan mukaan Safari Clubin Viiru kuuluu samaan kategoriaan kuin Ukri, 
joka perustaa toimintansa Darwinin oppeihin. Molemmat uskovat, että heillä on ai-
noa oikea vastaus, joka pyhittää keinot. Ukrin tavoin Viirukin uskoo, että naiset ja 
miehet muuttuvat koko ajan erilaisemmiksi ja ovat kuin kaksi eri eläinlajia. (Ahola 
2001.)

Viiru on terävänäköinen tyttö, joka huomaa pian, että Helenalla on salaisuuksia. 
Hän tarkkailee Helenaa ja alkaa ottaa selvää tämän menneisyydestä. Viiru löytää 
Ukri Koskelan Darwin-peitenimellä lähettämät viestit, jotka puistattavat häntä. 
(Saf 185–186.) Selvitettyään kuka Darwin todellisuudessa on, Viiru murtautuu Ukri 
Koskelan työhuoneeseen luonnontieteellisessä museossa (Saf 262–263). Murron jäl-
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keen hän menee haastattelemaan miestä esittäen olevansa freelance-toimittaja yli-
oppilaslehdestä. Ukri pitää naista mitäänsanomattomana. 

Pieni musta sontiainen. Lude. Mitätön kädenpuristus, epäsiistit hiukset, keltaiset 
hampaat. Kimittävä ääni. Ukri ei pitänyt naisista, jotka eivät yrittäneet olla vie-
hättäviä. (Saf 279.)

Tutkimustensa jälkeen Viiru kertoo Helenalle tietävänsä kaiken tämän ahdistelusta 
(Saf 274).

Safari Clubissa päähenkilö saavuttaa itseytensä kahta kautta: oman toimintansa 
sekä välillisesti varjonsa kautta. Romaanin lopussa Viiru kostaa Helenan ahdistelun 
Ukri Koskelalle. Hän pyytää Ukria tulemaan illalla museolle. Edellisenä yönä Vii-
ru näkee unen, jossa hänen selkänsä takana nukkuu talviunessa oleva karhu. Hän 
silittelee karhun turkkia, joka on pehmeä ja karkea ja tuoksuu mummolan leivin-
uunille. (Saf 302.) 

Unisymboliikassa karhu voidaan tulkita tiedostamattoman sisältämien vaa-
rallisten aspektien ruumiillistumaksi. Jungin mukaan karhu ilmentää ylimielisen 
persoonallisuuden kielteistä puolta. Karhu on myös itsen symboli. (Biedermann 
2004, 114; Jung 1976b, 242.) Unen karhu ja mummola -analogia ilmentää Viirun 
persoonan ja toiminnan kahta puolta. Toisaalta hänessä on havaittavissa pahuutta 
ja toisaalta auttamishalua. Viirun toiminta voidaan nähdä hyvyyden ja pahuuden 
vastakohtaparin ikuisena kamppailuna.

Viirun ratkaisu tekee lopun Ukri Koskelan ahdistelusta. Kiivetessään museon 
tornin rappuja ylös Ukri näkee ylätasanteella naisen, joka on pukeutunut samal-
la tavalla kuin Nana viisitoista vuotta aiemmin. Ojentaessaan kätensä naista kohti 
Ukri tuntee, miten tikkaat liikahtavat, ja hän putoaa. Lehdissä pohditaan Ukri Kos-
kelan lyhyeksi jäänyttä uraa museonjohtajana ja selvittämättömäksi jäänyttä kuo-
linsyytä. Myöhemmin Helena saa Viirulta kortin, jossa tämä pyytää, ettei Helena 
uskoisi kaikkea hänestä kuulemaansa. ”Hoidit minut matkalle, tavalla josta et ole 
vastuussa.” (Saf 304–308.) Viirun sanoilla kertoja vapauttaa Helenan kollektiivisen 
varjonsa teon vastuusta ja varjon edustaman pahuuden integroimisesta.
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4.2 anima ja animus

4.2.1 anima ja animus jungilaisina käsitteinä

Varjon tunnistamisen jälkeen ihmisen henkisessä etsinnässä seuraa vaihe, jolloin 
hänen on kohdattava itsessään piilevät sisäsyntyiset vastakkaista sukupuolta olevat 
ominaisuutensa. Jungin mukaan jokaisen miehen piilotajunnassa on feminiininen 
persoonallisuus, anima (die Anima). Vastaavasti jokaisella naisella on piilotajun-
nassaan maskuliininen persoonallisuus eli animus (der Animus). Anima ja animus 
sijaitsevat piilotajunnan syvemmissä kerroksissa, kollektiivisessa piilotajunnassa. 
Ne voivat ilmetä ulkoisena projektiona sopivaan vastakkaista sukupuolta olevaan 
ihmiseen tai personoitua sisäisesti unissa ja fantasioissa. (Jung 1976a, 302–304; Jung 
1976b, 20–31.)

Animan ja animuksen ominaisuudet Jung määritteli tavalla, joka on myöhemmin 
herättänyt paljon keskustelua. Jung rinnastaa animan äidilliseen Erokseen ja ani-
muksen isälliseen Logokseen katsoen, että Eros eli tunne ilmentää naisen todellista 
luontoa ja Logos eli järki vain valitettavan sattumanvaraisesti. Naiselle on olennai-
sempaa Eroksen yhteyksiä rakentava kuin Logoksen erottava ja tietoisuudenomai-
nen periaate.4 Jungin animaan liittämiä naisellisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 
häilyvyys, arvaamattomuus, oikullisuus, tunteellisuus, epäuskottavuus, kaksinaa-
maisuus ja mystisyys. Animuksen ilmentämiä miehisiä ominaisuuksia puolestaan 
ovat muun muassa peräänantamattomuus, dogmaattisuus, teoreettisuus, hallitse-
vuus ja luovuus. (Jung 1976b, 23; Jung 1976a, 138.) Patriarkaalissävytteisissä luon-
nehdinnoissa on kuitenkin huomioitava Jungin tähdennys, että hän halusi käyttää 
Erosta ja Logosta vain apukäsitteinä määrittelemättä niiden sisältöä tarkasti. 

Anima ja animus eroavat varjosta siten, että ne edustavat tiedostamattoman luo-
via voimia, kun taas varjo edustaa pelkästään tiedostamattoman vaistomaailmaa. 
Anima ja animus suodattavat kollektiivisesta piilotajunnasta ihmisen tietoisuuteen 
aineksia, jotka rikastuttavat ja rohkaisevat hänen elämäänsä. Ne auttavat siten myös 
varjon integroinnissa. (Jung 1976b, 28–31; Jacobi 1973, 122–124; Rönnerstrand 1993, 
4 Teoksessaan AION. Beiträge zur Symbolik des Selbst Jung toteaa: ”Wie die Anima dem mütter-

lichen Eros entspricht, so der Animus dem väterlichen Logos. Es liegt mir ferne, diesen beiden 
intuitiven Begriffen eine allzu spezifische Definition geben zu wollen. Ich gebrauche ”Eros” und 
”Logos” bloss als begriffliche Hilfsmittel, um die Tatsache zu beschreiben, dass das Bewusstsein 
der Frau mehr durch das Verbindende des Eros als durch das Unterscheidende und Erkenntnis-
mässige des Logos charakterisiert ist. Bei Männern ist der Eros, die Beziehungsfunktion, in der 
Regel weniger entwickelt als der Logos. Bei der Frau dagegen bildet der Eros einen Ausdruck 
ihrer wahren Natur, während ihr Logos nicht selten einen bedauerlichen Zwischenfall bedeutet.” 
(Jung 1976b, 23.) 
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14, 49.) Tavallisimmin anima ja animus ilmenevät vastakkaista sukupuolta olevan 
henkilön hahmona, mutta esimerkiksi animus voi joskus ilmetä myös miesryhmä-
nä. Tällä tavalla piilotajunta symboloi animuksen kuulumista kollektiiviseen piilo-
tajuntaan. Animus voi manifestoitua myös eläinhahmoina, joilla on maskuliinisia 
piirteitä, esimerkiksi kotkana tai leijonana. (Jung, Emma 2004, 27–29; Jacobi 1973, 
116, 121.) 

Naisen elämässä animus voi ilmetä sekä hyvinä että huonoina puolina, samoin 
anima miehessä (Jung 1976b, 25). Myönteinen animus tuo esiin naisen luovat voi-
mat ja ilmentää siten muun muassa harkitsevuutta, aloitekykyä, rohkeutta, viisaut-
ta ja korkeimmassa muodossaan henkistä syvyyttä ja itsetietämystä. Negatiivisena 
voimana animus voi ilmetä esimerkiksi kovuutena ja heltymättömyytenä ulospäin 
hyvin naisellisessa naisessa. Isä vaikuttaa ratkaisevasti tyttärensä animukseen ja 
varustaa sen omilla mielipiteillään. Naisen oma todellisuus jää tällöin helposti si-
vuun. (Von Franz 1997, 189–195; Jacobi 1973, 122.) 

Animuksessa ilmenee neljä kehitysvaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa se ilmaan-
tuu pelkän fyysisen voiman personoitumana. Toisessa vaiheessa sillä on suunnitel-
mallisuutta ja aloitekykyä. Kolmannessa vaiheessa animuksesta tulee ”sana”, joka 
saattaa ilmetä esimerkiksi opettajan tai papin hahmona. Neljännessä ilmenemis-
muodossaan animus on merkityksen inkarnaatio, uskonnollisen kokemuksen vä-
littäjä. Se antaa naiselle henkistä lujuutta ja näkymätöntä sisäistä tukea, mikä kom-
pensoi hänen ulkonaista pehmeyttään. (Von Franz 1997, 194; Jung, Emma 2004, 
3–4.)

Varjon ohella kirjallisuudessa esiintyy myös animus-representaatioita. Eräs esi-
merkki kirjallisuudessa kuvatusta animus-hahmosta on Heathcliff Emily Brontën 
teoksessa Wuthering Heights. Häneen on projisoitu sankarittaren eli Catherinen 
tumma, demoninen puoli. (Walker 1995, 56.)

4.2.2 animus feministisen tutkimuksen määrittelemänä

Jungin anima- ja animus-käsitteet ovat saaneet osakseen kovaa kritiikkiä. Monet 
nais- ja miestutkijat ovat moittineet Jungin määrittelemiä feminiinisiä ja maskulii-
nisia ominaisuuksia patriarkaalisiksi ja konservatiivisiksi (esim.(esim. Walker 1995, 156–
157; Pratt 1981, 7; ks. Jung 1976a, 138). Amerikkalainen Demarismerikkalainen Demaris Wehr on luonneh-
tinut Jungin animaan liittämiä feminiinisiä piirteitä ”traagiseksi ironiaksi” (Wehr 
1988, 106). Jungin biologiaan pohjautuvien ja kulttuurisen kontekstin sivuuttavien 
määritysten on nähty olevan ristiriidassa naisliikkeen pyrkimysten kanssa. Useat 
feministiset jungilaistutkijat ovat pyrkineet määrittelemään animus-käsitettä uudel-
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leen ja korostaneet kulttuurisen kontekstin merkitystä arkkityyppien manifestaa-
tioiden analysoimisessa. (Cederstrom 2002, 130–131; Leppihalme 1995, 23–25.) 

Annis Prattin mielestä Jung näkee animuksen merkityksettömämpänä kuin ani-
man. Eroottinen, tunteellinen ja kuuhun assosioitunut anima – sielu – antaa mie-
hen käyttöön rakkauden ja mysteerin ja täydentää miehen yksilöllisyyttä. Loogi-
nen, henkinen ja auringon voimakkaaseen luomisvoimaan yhdistynyt animus tekee 
naiset vain itsepäisiksi, maskuliinisiksi ja kimeä-äänisiksi. Pratt toteaa, että Jungin 
teoriassa nainen nähdään miehen persoonan alistettuna elementtinä. Vaikka Jung 
löysi muinaisista kulttuureista voimakkaita feminiinisiä arkkityyppejä, hän vain 
harvoin kuvasi näitä. (Pratt 1981, 7–8; ks. myös Pratt 1994, 6–8.)

Eräänä syynä siihen, että feministinen tutkimus etenkin alkuvaiheessaan 1960–
1970-luvuilla kärjistetysti kritisoi Jungin anima- ja animus-käsitteiden sisältöä, 
voidaan pitää länsimaisessa yhteiskunnassa vallalla ollutta patriarkaalisesti sävyt-
tynyttä käsitystä, jonka mukaan maskuliinisuutta pidettiin arvokkaampana kuin 
feminiinisyyttä.5 Jungin biologisperäisesti määrittelemien feminiinisten ominai-
suuksien miellettiin olevan alempiarvoisia, yksi ilmaus naisen alistetusta asemasta. 
Tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisääntymisen myötä naiseuden biologinen 
aspekti uskalletaan nähdä feministisessä tutkimuksessa positiivisena voimavarana 
(esim. Tuohimaa 1989, 137). 

Lorelei Cederstrom on selvittänyt animus-käsitettä viimeaikaisen angloame-
rikkalaisen tutkimuksen valossa. Hän toteaa, että tieteenalasta riippumatta tutki-
jat ovat viime vuosina päätyneet mainitun käsitteen osalta kahteen yhteneväiseen 
johtopäätökseen. Ensiksikin Jungin määritelmiä on tarkasteltava ajankohdan pat-
riarkaalisen sveitsiläisen kulttuurin tuotteina. Toiseksi animuksella on heikko teo-
reettinen pohja, koska Jung näki sen vain vastakohtana anima-teorialleen. Hän ei 
koskaan systemaattisesti tai metodologisesti esittänyt naisen sisäistä maskuliinista 
arkkityyppiä. Pitävän teoreettisen pohjan puuttumisen sekä feminiinisyyden muut-
tuvan määrittelyn vuoksi Jungin animus-teoria on jatkuvan hyökkäyksen kohteena. 
(Cederstrom 2002, 123–128.)

Cederstrom toteaa, että animus-käsitteen ongelmallisuudesta huolimatta tutki-
jat pitävät sitä merkittävänä naisen kehityksessä ja ovat yhtä mieltä siitä, että animus 
on naisen piilotajunnan ”sisäinen toinen” tai ”sisäinen maskuliinisuus”. Individuaa-
tioprosessissa tämän ”sisäisen toisen” integroiminen on itseyden saavuttamisen 
edellytyksenä. Tutkijat ovat myös yhtä mieltä siitä, että animus voidaan nähdä joko 
5 Muun muassa Emma Jung (2004, 23) ja Jolande Jacobi (1973, 117–118), jotka omissa tutkimuk-

sissaan selittävät ja valaisevat lisää C. G. Jungin kirjoituksia naisen näkökulmasta, tuovat esiin 
tämän näkemyksen. Molemmat pitävät ongelmana naisten kapeakatseista maskuliinisuuden 
arvottamista. Heidän mukaansa naisen persoonallisuudessa täytyy olla tietty määrä maskulii-
nisuutta, mutta ennen kaikkea naisen on nähtävä oma arvonsa naisena. 



168

iiris kuusinen

positiivisena tai negatiivisena sekä että se ottaa muotonsa naisen suhteesta isään. Jos 
isällä on merkittävä osa negatiivisessa animuksessa, nainen saattaa ajautua toimin-
tamalliin, jota hän uskoo isänsä haluavan. Mikäli isä hallitsee animusta positiivi-
sesti, naisella on voimaa muuttaa elämäänsä ja tulla omaksi itsekseen. Positiivinen 
animus on luovuuden lähde. (Cederstrom 2002, 133–134.) 

Tutkimukseni animus-käsitteen määrittelyssä lähden Jungin teoriassa esitetystä 
oletuksesta, jonka mukaan individuaatioprosessissa naisen on tunnistettava ja hy-
väksyttävä piilotajunnassaan olevat maskuliiniset ominaisuudet – sisäinen toinen 
– saavuttaakseen itseyden. Feminiinisyyden eli naisellisuuden ja maskuliinisuuden 
eli miehisyyden ymmärrän työssäni kulttuurisiksi konstruktioiksi (ks. Moi 1990, 
24–25). Näihin käsitteisiin liitetyt ominaisuudet ovat kulttuurisidonnaisia sopimus-
kysymyksiä ja mielikuvia. 

Toril Moi on todennut, että vaikka naiset ovat biologisesti epäilemättä naispuoli-
sia, he eivät välttämättä ole naisellisia, määritelläänpä naisellisuus patriarkaalisella 
tai feministisellä tavalla. Moin mielestä naisellisuuden normatiivisessa määrittelys-
sä on omat vaaransa ja naisellisuudelle on ylipäätään kyseenalaista antaa kiinteää 
tunnusmerkistöä. (Moi 1990, 25–26.) Naisellisuuden normatiivista määrittelyä pi-
dän myös itse ongelmallisena naisellisuuden tunnusmerkistön kulttuurisidonnai-
suuden vuoksi. 

Jungin määrittelemät maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ominaisuudet ovat 
hänen oman aikalaiskulttuurinsa tuotteita, jotka tuntuvat 2000-luvun suomalai-
sesta naisesta vierailta. Esimerkiksi peräänantamattomuus ja teoreettisuus voivat 
mielestäni olla yhtä hyvin feminiinisiä ominaisuuksia kuin tunteellisuus ja kaksi-
naamaisuus maskuliinisia. Yksilöitymisprosessissa on kuitenkin pyrkimyksenä ko-
konaisuuden saavuttaminen, ja prosessin yhtenä vaiheena on sisäsyntyisten vastak-
kaista sukupuolta olevien ominaisuuksien integrointi (Jung 1976a, 293, 302–304). 
Olennaista on, että yksilö kykenee muodostamaan itselleen sopivan harmonisen 
synteesin feminiinisistä ja maskuliinisista ominaisuuksista. Tästä näkökulmasta 
katsottuna feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liitetyt määreet jäävät vähemmän 
merkityksellisiksi. Tutkimuksessani olen käyttänyt Jungin määritelmiä teoreettisi-
na malleina. Animuksen maskuliinisiksi ominaisuuksiksi olen siten mieltänyt esi-
merkiksi luovuuden, järkevyyden, rohkeuden, peräänantamattomuuden ja uudis-
tusmielisyyden. Tältä pohjalta olen lähtenyt etsimään mahdollisia animus-hahmoja 
tutkimuskohteina olevista kertomuksista. Löytyneet animus-hahmot olen jakanut 
positiivisiin ja negatiivisiin sen perusteella, miten he edistävät naishahmojen kehi-
tystä. 
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4.2.3 positiiviset animus-hahmot

Jungin mukaan myönteinen animus ilmentää viisautta, rohkeutta, aloitekykyä ja 
henkistä syvyyttä (esim. vonvon Franz 1997, 195). Myönteisiksi animus-hahmoiksi olenMyönteisiksi animus-hahmoiksi olen 
tulkinnut Magdaleenan ja maailman lapsien Toivon, Safari Clubin Eeliksen, Mon
golien Eino Peuran ja Avoimien ovien päivän Jätskin. Mainitut mieshahmot edistä-
vät sankarittarien henkistä kehitystä opeillaan. Heidän voidaan katsoa edustavan 
animuksen kolmatta kehitysvaihetta, ”sanaa”, joka personoituu usein opettajan tai 
papin hahmona (vrt. von Franz 1997, 194). Animus-hahmoista Eelis onkin pappi ja 
Eino Peura opettaja.

Myönteinen animus-hahmo muistuttaa ominaisuuksiltaan paljon Annis Prattin 
mallintamaa vihreän maailman rakastajaa. Molemmat hahmot auttavat sankari-
tarta henkisessä kehityksessä. Animus-hahmo on kuitenkin selkeämmin oppi-isä, 
joka antaa konkreettisia ohjeita. Vihreän maailman rakastajan tarkoituksena on 
hienovaraisesti ohjata naishahmoa tunnistamaan ja sanomaan ääneen ongelmansa. 
Safari Clubin Eeliksessä on sekä luontoon assosioituvaa, ei-patriarkaalista vihreän 
maailman rakastajaa että konkreettista oppi-isää, mistä syystä olen luokitellut hä-
net molempiin ryhmiin kuuluvaksi.

Kaipaisen romaanissa kunnanlääkäri Toivo toimii molempien sisarusten ani-
mus-hahmona. Mataleena tapaa ravintola Kesäheinässä Toivon, pitkätukkaisen 
”partajeesuksen”, jonka esikuvana on Raamatun myytin Jeesus. Tapaamiskohtauk-
seen Kaipainen on yhdistänyt ”Mataleenan virttä”, Raamatun kertomusta ja 1960-
luvun radikalismia. Nimestään, jonka äiti on antanut pojalleen metsätiellä koke-
mansa ihmeen muistoksi, Toivo6 ei pidä. ”Äiti oli pannut toivonsa häneen, eikä niin 
pidä tehdä: sellainen toivo näännyttää lapsen kuin lapsen ja vielä äidinkin kaupan-
päällisiksi.” (Mag 47–51, 130.)

Mataleena palvoo Toivoa kuin ihmettä ja kuuntelee tämän paatoksellisia juttuja 
huumaantunut hohde kasvoillaan. Hän pitää miestä unessa näkemänään Messiaa-
na. (Mag 127–129.) Toivon kuvaukseen kirjailija on liittänyt ”messiasmaisia” piir-
teitä. 

Hän istuu valkealla matolla. Hänen vartalonsa on laiha, herkkä ja etäinen. Pit-
kät hiukset ovat taipuneet pään molemmin puolin jakaukselle, joka loistaa kuin 
linnunrata. Hän puhuu lapsista. Hän sanoo että pilaantunut juomavesi aiheuttaa 
vuodessa viiden miljoonan pikkulapsen kuoleman. Hän sanoo että kaikki voi 
alkaa lapsista. (Mag 60.)

6 Toivo on vanha suomalainen nimi, joka esiintyi Kansanvalistusseuran kalenterissa jo 1882–1883. 
Toivo-nimen antaminen ilmaisee halua osoittaa, että lapsi on toivottu. Toisaalta se osoittaa toi-
veita valoisammasta tulevaisuudesta. (Saarikalle & Suomalainen 2007, 757.) 
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Konkretisoidakseen hädänalaisten auttamista Mataleena ryhtyy avustamaan Toi-
voa pienissä hoitotoimissa, joissa hänen ihonhoidollisilla kursseilla saamistaan 
opeista on hyötyä. Koska kunnanlääkärillä ei ole ajokorttia, Mataleena toimii myös 
autonkuljettajana pitkin pitäjää suuntautuvilla sairaskäynneillä. (Mag 127–128.) 
Uusien oppien myötä Mataleenan ulkoinen olemus muuttuu. Kultaisen legendan 
esikuvansa mukaisesti (vrt. Koivunen, Hannele 1995, 141) hän antaa pois omaisuut-
taan ja alkaa elää askeettisesti. Hän kampaa tukkaansa nutturalle ja pukeutuu vil-
lapaitoihin. Pitäjäläiset toteavat, että ”lääkärin toiminta kansankiihottajana alkoi 
kantaa versoja tässä naisessa, joka oli aina ollut herkkä kaikenlaisille vaikutteille”. 
(Mag 121–128, 143, 150.) 

Toivolta omaksutut uudet opit ja uusi elämäntapa eivät tee Mataleenaa onnelli-
seksi. Mitä enemmän hän yrittää asioihin paneutua ja niitä korjata, sitä huonompi 
omatunto hänelle päivä päivältä tulee. Symbolisesti hän katselee yhä kuvaansa ruu-
supuisesta kuvastimesta ja etsii ”identiteettiään sen kuvan kanssa” eikä löydä. (Mag 
121, 144.) 

Puutteellisesta animuksen integroinnista on Mataleenan uudestisyntymismat-
kalla seurauksena kaaos. Hän ei kykene omaksumaan Toivon välittämiä uusia aja-
tuksia hedelmällisellä tavalla. Nälkään ja janoon kuolleet lapset jäävät pakkomiel-
teenomaisesti askarruttamaan Mataleenaa. ”Hänen tuli tuska ja hätä kaiken sen 
puolesta mitä ei saanut tapahtua.” Hän vuoraa huoneensa seinät nälkiintyneiden 
lasten kuvilla, ja lasten kasvot seuraavat hänen uniinsakin. (Mag 84, 117, 147.)

Martta tapaa animus-hahmonsa Toivon olutkrouvissa eli kansanomaisemmassa 
paikassa kuin sisarensa (Mag 89–95). Martan maallisuus ilmenee useissa romaa-
nin kohdissa (esim. peilimetafora, Mag 149–150). Toisin kuin Mataleenan kohdalla 
Toivosta tulee Martan henkinen oppi-isä ja uudestisyntymismatkan positiivinen 
käännekohta. Martta käy miehen kanssa hedelmällisiä keskusteluja muun muassa 
rakkauden olemuksesta. Mies toteaa, että ”jos kahden ihmisen suhde perustui pelk-
kään omistamisen haluun, se synnytti niin paljon aggressioita että se ei ollutkaan 
enää ilo, vaan kärsimys sille joka onneton joutui sen rakkauden kohteeksi” (Mag 
99). Toivon opit antavat Martalle uudenlaista rohkeutta tehdä muutoksia elämäs-
sään (Mag 153, 192–195). Animuksen integroinnin myötä myös Martan naisellisuus 
puhkeaa kukkaan. Jungilaisittain hän tunnistaa ja integroi varjonsa (Jung 1976b, 
31) eli sisarensa Mataleenan edustaman seksuaalisuuden.

Safari Clubissa pappina työskentelevä Eelis opettaa Helenalle lähimmäisenrak-
kautta ja anteeksiantoa. Miehen mielestä aito lähimmäisenrakkaus ei etsi omaan-
sa.
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Eelis puhui paljon anteeksiannosta ja oli opettanut lapsetkin herkiksi anteek-
sipyynnöille. Pienten askelten pappi. Ei ole olemassa vierasta kärsimystä, hän 
usein sanoi. Sinun kipusi on minun kipuni. Perheessä puhuttiin, kaduttiin ja 
lauhduttiin rivakasti. (Saf 162.)

Eeliksen oppien mukaan Raamatun kymmenen käskyä rajaavat kehän tavoin tilan, 
jossa ihmisen on hyvä elää ja toteuttaa vapauttaan. Käskyihin sisältyy moraalinen 
rautaisannos, jota ilman ihmisarvoinen elämä ei ole mahdollista yhteiskunnassa. 
(Saf 287–288.) Helenan itseyden etsinnässä ja henkisessä kehityksessä animus-hah-
molla on tärkeä rooli. Hänen oppiensa myötä Helena kykenee lopulta antamaan 
anteeksi itselleen nuoruudessaan tekemänsä virheen. 

Opettajana ja rehtorina työskentelevä Mongolien Eino Peura on jo ammattinsa 
puolesta tyypillinen animuksen ”sanan” ja opin kategorian edustaja (vrt. von Franz 
1997, 194). Einossa on havaittavissa loogisuutta, järkeä ja toiminnallisuutta eli nii-
tä ominaisuuksia, jotka Jung (1976a, 138) määrittelee animuksen ”maskuliinisiksi” 
piirteiksi. Animuksen roolissa mies yrittää opettaa Marjua näkemään elämän rea-
liteetteja. Hän sanoo julki ne asiat, joita Marju ei itse halua tunnustaa. Ironiseen 
tapaansa Eila Pennanen ilmentää Einon repliikeillä 1960-luvun sukupuoliroolikes-
kustelun ja Yhdistys 9:n ideologiaa uudenlaisesta naisenroolista (vrt. esim. Jallinoja 
1983, 160–163). Einon ajatukset ovat naisen kehitystä edistäviä, mutta hänen syyttä-
vä esitystapansa ei edistä naishahmoa integroimaan näitä ajatuksia.

Avioliittoaan Marjun kanssa Eino kuvailee sanoilla ”kuivettunut ja kylmä” (Mon 
92). Einon mielestä Marju ei uskalla ottaa avioeroa, koska hän ei kestäisi eronneen 
naisen asemaa ja leimatuksi tulemista. Mies pitää Marjun kaltaisia naisia tyhmi-
nä ja muista riippuvina. (Mon 251.) Vaikka Marju on syvästi loukkaantunut Einon 
harha-askeleesta, hän pakenee sovinnaisen vaimon roolinaamion taakse.

Tiedän kyllä, miksen eronnut Einosta. Minulle on hänen läsnäolonsa liian tär-
keä. Vaikka hän halveksii minua avoimesti eikä tahdo tietää minusta mitään nai-
sena, [– –]. Siitä huolimatta minä en voi luopua hänestä. (Mon 177.)

Lastenkasvatuksessa Eino syyttää Marjua viktoriaanisista asenteista. Marjun jär-
jestelmällisen elämän peruspilareita on horjuttanut hänen poikansa huumekokeilu. 
Einon mielestä pojan huumekokeilu johtuu hänen äitinsä jäykästä ja kireästä mo-
raaliopista, joka provosoi lasten kokeiluja. (Mon 250.) Marju halusi ihmisen alistu-
van perhemoraalin orjuuteen.

Naiset kasvattavat lapsistaan konservatiiveja saadakseen orjuutusperinteen jat-
kumaan. Naiset ovat niin lyhytnäköisiä idiootteja että he eivät käsitä, ei ole toi-
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voakaan että saataisiin heidän päähänsä mahtumaan se tosiasia, että kun ihmi-
siä orjuutetaan tällä alueella, he ovat orjuutettuja muillakin. Sukupuoliorjuus, 
työorjuus, kulttuuriorjuus. (Mon 253.)

Eino yrittää avata Marjun silmät näkemään myös työn merkityksen. Mikäli kaikki 
kotirouvat pakotettaisiin tekemään työtä, olisi koko eurooppalais-amerikkalainen 
kulttuuri Einon mielestä toisennäköinen. ”Te ymmärtäisitte paremmin ihmisiä, 
sekä miehiä että naisia, joiden elämän painopiste on työssä.” (Mon 252.)

Mongolien Marjun yksilöitymisprosessissa ei animus-hahmon opeista ole mi-
tään konkreettista hyötyä. Hän ei halua muuttaa elämäänsä vaan alistuu ”mihin 
nöyryytyksiin tahansa” saadakseen palvella miestään ja päästäkseen ”osalliseksi 
Einon ystävyydestä, läheisyydestä” (Mon 177, 264). Von Franz (1997, 194) toteaa, 
että mikäli nainen antautuu animuksensa riivattavaksi, hän ei voi saada henki-
sen viisauden ”miehisiä” ominaisuuksia. Walkerin (1995, 56–57) mukaan nainen 
jää animuksensa hallitsemaksi, jos animuksen integrointi ei onnistu sen henkilön 
kautta, johon se on projisoitu. Von Franzin ja Walkerin sanoin Mongolien Marju jää 
animuksensa hallitsemaksi. Osasyynä tähän on Marjun negatiivinen ja fiksoitunut 
suhde ankaran moralistiseen isäänsä (esim. Mon 164). Isä vaikuttaa ratkaisevasti 
tyttärensä animukseen. Mikäli isän vaikutus on negatiivinen, tytär elää elämäänsä 
tämän patriarkaalisten odotusten ja normien mukaisesti. (Von Franz 1997, 189; Ce-
derstrom 2002, 134.)

Emma Jung on tutkimuksissaan todennut, että kun animuksen tunnistaminen 
aktivoituu yksilöitymisprosessissa, monet naiset alkavat hakeutua toisten naisten 
joukkoon. Naisyhteisössä jaettu kokemus ja naisten välinen solidaarisuus tulevat 
tärkeiksi naisen kasvavan tietoisuuden myötä. Feminiinisten arvojen vaaliminen on 
perusehto myös maskuliinisia ominaisuuksia omaksuttaessa. (Jung, Emma 2004, 
41–42.) Mongolien Marjun mielestä osallistuminen naisyhdistys Valkyrian toimin-
taan on vain huvittava episodi, eikä hän kykene samaistumaan naisyhteisöön (Mon 
171). Myös tämä ilmentää sitä, ettei hän onnistu integroimaan animusta.

Anna-Leena Härkösen romaanissa Avoimien ovien päivä Astan animus-hahmo 
on Jätski eli viralliselta nimeltään Jyrki Piirainen. Jätski on ammatiltaan maskee-
raaja-kampaaja ja tunnustaa avoimesti olevansa homoseksuaali. (Avo 155–157.) Asta 
on käyttänyt rempseän kaverillista Jätskiä ”korvina avioliittohelvettinsä ongelmil-
le” monta vuotta. Avioliiton lisäksi Astan loputtoman syyttelyn kohteeksi on tullut 
myös äiti. Jätskin mielestä Asta on juuttunut ongelmiinsa eikä haluakaan löytää 
ulospääsyä.
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Kärsimyskö on hei ihan totta sun mielestä syvällisyyttä? Niin kauan kun mä 
muistan niin sä oot kärsiny. Ihan ku sä et edes haluais tulla sieltä tuskan pesästä 
ulos. Ja miks tulisit, siellähän sä oot turvassa. En keksinyt siihen mitään vastaus-
ta. Ymmärsin Jätskin turhautumisen. (Avo 113–114.) 

Jätski yrittää suhteuttaa Astan käsityksiä vanhempien roolista. ”Kaikilla on omat 
ongelmansa niitten kanssa. Sun vika on se että sä odotat jotain mahdotonta niitten 
taholta.” (Avo 172–176.) Asta ei haluaisi kuulla vasta-argumentteja eikä vaihtoehto-
ja mielessään muotoilemalleen totuudelle. Jätskin mielestä asia on päinvastoin, ja 
väittely tekee Astalle hyvää. ”Sä et oo läheskään niin kalpee ku ovee avatessas.” (Avo 
176.) Animuksen opit toimivat Astan kohdalla hedelmällisellä tavalla. Yksilöitymis-
prosessinsa lopulla hän kykenee vapautumaan syyttelystään.

4.2.4 patriarkaalisväritteiset animus-hahmot

Tutkimuskohteiden negatiivisväritteiset animus-hahmot edustavat patriarkaalisia 
arvoja ja omaavat sovinistisen naiskäsityksen. He toimivatkin lähinnä totuuden nä-
kemiseen pakottavina herättäjinä naisten uudestisyntymismatkoilla. Tällaisia hah-
moja ovat Se on sitten kevät -romaanin Napoleon ja ”Hänen viimeinen rakkautensa” 
-novellin Heikki. Animuksena Napoleon ei ole pelkästään kielteinen, sillä hänessä 
on myös positiivisia ominaisuuksia, kuten ennakkoluulottomuutta ja luovuutta.

Se on sitten kevät -romaanin Annin uudestisyntymismatkalla miessuhteella on 
merkittävä vaikutus. Tultuaan uuteen taloon Anni tutustuu viereisessä huoneessa 
asuvaan rakennusmies Nils Flinkmaniin eli Napoleoniin, jota voidaan pitää hänen 
ristiriitaisena animus-hahmonaan. Jungin (esim. 1976a, 138) animukseen yhdistä-
miä ”miehisiä” ominaisuuksia, kuten järkeä ja teoreettisuutta, ei Napoleonissa juu-
rikaan ole havaittavissa. Hänessä on glamourin tavoittelua ja suuruudenhulluutta, 
mikä ilmenee esimerkiksi kevätjuhlien runsaina tarjoiluina ja maljapuheina (Se 82). 
Mies tuntee viehtymystä ajan uusiin ilmiöihin, esimerkiksi kuvalehtiin, joissa on 
filmitähtien kuvia (Se 26). Animuksena Napoleon edistää Annin luovuutta ja roh-
keutta mutta lisää hänen kovuuttaan. 

Annin ja Napoleonin suhde etenee vauhdikkaasti. Vain viikon kuluttua ensi-
tapaamisesta mies ”tulee naisen huoneeseen kuin kotiinsa, hän ei kysy enää ovella 
kumartaen, saako hän tulla, ei koputa, avaa vain oven, istuu pöydän ääreen lehteä 
lukemaan tai heittäytyy sängyn päälle pitkälleen odotellessaan kahvia”. Miehen 
tapaamisen myötä Anni alkaa viihtyä uudessa paikassa, mitä kuvaa symbolisesti 
hänen huoneensa ilmeen muuttuminen. Hän on hankkinut ikkunoihin punakukal-
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liset verhot, joiden ripustamisessa Napoleon on avustanut. Anni on ottanut tehtä-
väkseen myös miehen vaatteiden pesemisen. ”On häpeä, nainen sanoi, ellei miehen 
paitoja saada kotona pestyksi.” (Se 41–42.) 

Suurena ja intohimoisena rakkautena Vartio ei Annin ja Napoleonin suhdet-
ta kuvaa. Viisikymmentäluvun proosan modernismille tyypilliset piirteet, kuten 
niukkuus ja suurten tunteiden puuttuminen, ilmenevät Se on sitten kevät -romaa-
nissa selkeimmin Annin ja Napoleonin rakkaussuhteen kuvauksessa. Päähenki-
löiden tunteiden laatu ja syvyys lukijan on pääteltävä pienistä arkipäiväisistä mai-
ninnoista ja viittauksista. Anni ilmaisee tunteensa lähinnä huolehtimalla miehen 
ulkoisesta hyvinvoinnista. Myös Napoleon ilmaisee välittämisensä remontoimalla 
Annin huonetta ja keittämällä naiselle kahvia.

Ja emäntä ymmärsi. Jo silloin kun karjakko oli kertonut, miten Napoleon keitti 
hänelle aamukahvit ja ettei kukaan mies ollut hänelle ennen kahvia keittänyt, 
emäntä oli ymmärtänyt. (Se 79.)

Avioliiton solmimista pariskunta ajattelee lähinnä muodollisuutena, joka on hoi-
dettava yleisten moraalinormien takia, ei rakkauden vuoksi.

Mitä ne ajattelevat? Napoleon työnsi alahuulensa ulos, hymähti kuin lapselle. – Ja 
sitä paitsi, hän sanoi, eihän asiassa ole muuta kuin muodollisuudet jäljellä, vain 
tuomarilla käynti, sitten he voisivat mennä naimisiin. (Se 78.)

Seurustelusuhteen edetessä Annin silmät avautuvat näkemään Napoleonin to-
dellisen luonteen. Palattuaan kaupunkimatkoiltaan mies myöntää vähitellen heik-
koutensa alkoholiin sekä tunnustaa totuuden muista naissuhteistaan ja entisestä 
perheestään. (Se 136–140.) Päiväkirjamerkinnöissään Marja-Liisa Vartio on valot-
tanut Se on sitten kevät -romaanin kirjoitusprosessia ja henkilöhahmoja. Kirjaili-
jan mukaan Napoleon ei ole yksiselitteinen retku ja huijari. Hän on enemmänkin 
1950-luvun ”puolivillaisuuden” [kaupallisen kulttuurin] uhri. Pohjimmiltaan hän 
on herkkä mies. (Vartio 1996, 82.)

Seurustelusuhteessa koetut pettymykset edistävät Annin yksilöitymisprosessia. 
Prosessin alkukriisin (vrt. von Franz 1997, 166–167) Anni on kokenut jouduttuaan 
lähtemään kodistaan. Kohdatakseen piilotajunnassa olevat tunteensa ja voimava-
ransa hän tarvitsee lisäkriisin Napoleonin kanssa. Napoleonin ”pikku paljastusten” 
jälkeen Anni alkaa oivaltaa, että jokaisella ihmisellä on oma polkunsa kuljettavana. 
Kukaan ei voi muuttaa toista ihmistä mieleisekseen, eikä se ole tarkoituskaan. (Se 
144–145.)
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Hän oli elämässään nähnyt paljon, ja ellei hän ollut mitään muuta oppinut, niin 
ainakin sen, ettei ihmetellyt mitään eikä ketään. Syynsä oli jokaisella ihmisellä 
tehdä niin kuin teki, sen hän ymmärsi. (Se 116.)

Minkä sinä itsellesi mahdat? En minä sinua voi muuttaa, eikä se minun asiani 
ole. (Se 136.)

Prattin (1981, 136) mukaan uudestisyntymiskertomuksissa sankarittaren henkisen 
etsinnän tarkoituksena on integroida hänet omaan itseensä, ei yhteisöönsä, jonka 
hän on huomannut vihamieliseksi pyrkimyksilleen. Se on sitten kevät -romaanin 
Anni on todennut ja sisäistänyt tämän asian. Hän ei välitä kenenkään arvosteluista 
(Se 116). Yksilöitymisprosessissaan Anni etenee sille asteelle, että hän alkaa tun-
nistaa omat tarpeensa ja saa rohkeutta toimia mielensä mukaan. ”Nyt hän on us-
kovinaan ja tekevinään niin kuin mies on määrännyt, mutta tekee niin kuin itse 
parhaaksi näkee” (Se 146). Suhteen alkuvaiheen hillitystä Annista kehkeytyy puoli-
aan pitävä päättäväinen nainen. ”Sinä et mene mihinkään ennen kuin tämä asia on 
selvä! [– –] Sinä olet saatana. Anni sanoi sen tasaisella, tyynellä äänellä.” (Se 134.)

Vartion päiväkirjamerkintöjen mukaan kirjailijan tarkoituksena ei ollut tehdä 
Annista rivoa vaan tervevaistoinen, hyvä ja voimakas nainen. Annin lausumat voi-
masanat romaanin loppukohtauksissa ovat ikään kuin luonnonvoima. Hän pesee 
rivoudella rivouden itsestään. (Vartio 1996, 82.)

Emma Jung (2004, 39–40) toteaa, että animus auttaa saavuttamaan tietoa ja jär-
kevämmän tavan suhtautua asioihin. Naisen maskuliiniset piirteet voivat auttaa 
häntä ymmärtämään miestä ja kehittämään objektiivisemman suhtautumistavan. 
Tämän asian tuo esiin myös C. G. Jung (1976a, 112–114) luonnehtiessaan äiti-komp-
leksin yhteydessä äidin vastustajan ominaisuuksia. Kieltämällä ”naiselliset” vais-
tonsa äidin vastustaja voi saada niiden tilalle ”miehistä” objektiivisuutta ja selkeyt-
tä. Itsetuntemuksensa parantuessa Vartion romaanin Anni oppii näkemään miehen 
syvemmin. 

Anni katsoo miestä. [– –] Mies on hänelle kuin oma käsi, kuin seinällä varjo, 
joka on hänen oma varjonsa. Miehen puhe ei ole enää hänen korvissaan outoa, 
miehen tavat eivät hänestä omituisia. (Se 145.)

Napoleonin rakkaus Anniin ilmenee symbolisesti ja niukkaeleisesti vasta naisen 
menehtymisen jälkeen. Mies ostaa Annin hautajaisseppeleeseen punaisia neilikoi-
ta, jotka symboloivat rakkaudentunnustusta (Se 219; Biedermann 2004, 156). Myös 
Kaarina Ruohtula (1958) toteaa, että kirjailija paljastaa päättyneen suhteen todelli-
sen merkityksen vasta Annin poismenon jälkeen. 
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Von Franzin mielestä nainen voi saada objektiivisuutta, rohkeutta ja henkistä 
viisautta, mikäli hän kohtaa animuksensa realiteetit (von Franz 1997, 194). Vartion 
romaanin Annin voi katsoa tunnistaneen ja kohdanneen Napoleoniin henkilöity-
neen animuksensa realiteetit. Annin uudenlainen rohkeus ja henkinen viisaus il-
mentävät, että hän on sisäistänyt animuksen positiivisia piirteitä. 

Pennasen novellin ”Hänen viimeinen rakkautensa” henkilögalleriassa on ainoas-
taan yksi mies eli Heikki. Hänet on kuvattu sovinistiseksi, katkeraksi ja kateelliseksi 
mieheksi, joka on pettynyt elämäänsä. 

Mikä minua muka vaivaa? No ajattele nyt: ei tämä elämä niin herkullista ole. Kes-
ki-ikä. Tyhjyyden tunne. Kirotun tarkoituksetonta kaikki. Herää aamulla kylläs-
tyneenä, nukkuu illalla samaan kyllästykseen. Sielu hiiriä täynnä. (Pas 53.)

Heikki edustaa patriarkaalisia arvoja eikä mitenkään auta Kirstiä tämän uudesti-
syntymismatkalla. Ainoa neuvo, jonka tämä negatiiviseksi animus-hahmoksi tul-
kitsemani mies novellissa antaa, on patriarkaalisesti sävyttynyt ja syyllistävä: 

Sinun Kirsti pitäisi olla varovainen seurustellessasi miesten kanssa. Saat helpos-
ti hupsun maineen. Sinussa on tunteellisen vikaa, sen osoittaa jo tuo höpötys 
Radžan tiikereistäkin. Iän karttuessa sellaiset pikku heikkoudet voivat osoittau-
tua kohtalokkaiksi. Puhun sinulle ystävänä, pidän sinusta todella. Olisi kiusallis-
ta perheelle. (Pas 63.)

Novellin Kirsti pitää Heikin lihaksikasta vartaloa tämän parhaana puolena. Vaikka 
he ovat samanikäisiä, miehellä on nuoren miehen vartalo. (Pas 47, 52.) Fyysinen 
Heikki voidaan katsoa von Franzin (1997, 194) tarkoittamaksi animuksen ensim-
mäisen vaiheen ilmentymäksi. 

Älykkäänä naisena Kirsti huomaa Heikin puutteet. Pahinta on miehen teesken-
televä ääni, joka paljastaa hänen valheellisuutensa. Mies pyrkii olemaan jotakin 
muuta kuin on. (Pas 47.) Todellisuudessa Kirsti ei kuitenkaan halua nähdä Heikin 
puutteita ja teeskentelyä. Hän on luonut miehestä illuusiohahmon, johon hän pro-
jisoi haaveitaan. Koettuaan pettymyksiä aiemmissa miessuhteissaan Kirsti on mie-
lessään asettanut miehisyydelle ja parisuhteelle uusia kriteereitä. Heikin kanssa hän 
uskoo voivansa toteuttaa platonisen rakkauden ihannettaan. Hän haluaa opettaa 
miehelle, ”mitä oli suuri tunne ihmisten välillä. Ei mitään eroottista, vaan puhtaasti 
inhimillistä.” (Pas 55.) 

Kirstin utopiat ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa. Pennanen käyttää novel-
lissa sanaa ”erämaa” (Pas 55) kuvaamaan paikkaa, jonne Kirsti kuvittelee Heikin 
haluavan hänen kanssaan paeta. Edingerin (1992, 50) mukaan erämaa on klassinen 
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symboli vieraantumiselle. Myös Pennasen novellissa erämaan voi tulkita tarkoitta-
van Kirstin vieraantumista todellisuudesta. Kirstin ja Heikin välisen kommunikaa-
tion heikkous ilmenee muun muassa heidän erilaisissa käsityksissään ”suhteensa” 
laadusta. Nainen uneksii suuresta epäeroottisesta tunteesta, mies puolestaan pienes-
tä seikkailusta (Pas 52–53). Kirstin rakkaudentunnustuksen mies mitätöi ivallisesti, 
mikä saa Kirstin järkyttymään syvästi ja lähtemään saaresta (Pas 59–65). 

Pennasen novellissa Kirsti ei ole kehitysprosessissaan vielä siinä vaiheessa, että 
hän kykenisi sisäistämään animuksensa ja kohtaamaan sen realiteetit. Kirstin koh-
talona on, samoin kuin Mongolien Marjun, jäädä animuksensa hallitsemaksi. (Vrt. 
von Franz 1997, 194; Walker 1995, 56–57.) 

4.3 vanha viisas ja suuri äiti

4.3.1 myyttinen suuri äiti

Kolmas arkkityyppi, joka esiintyy yksilöitymisprosessin toisen päävaiheen lop-
pupuolella, on vanha viisas (der alte Weise). Se on henkisen prinsiipin ilmentymä 
unissa ja myyteissä. Sen hahmo on usein pyhä mies, taikuri tai henkinen opettaja, 
joka osoittaa tietä tietoisen korkeampiin kerroksiin. Vanha viisas edustaa tiedos-
tamattoman luovia ja hedelmällisiä voimia, vaistoa, intuitiota ja auttamisvalmiut-
ta. (Jung 1976a, 47; Almqvist 1995, 39; Rönnerstrand 1993, 15; ks. myös Jung 1985, 
264.) Aikakautensa patriarkaalisten normien mukaisesti Jung yhdistää viisauden 
ja valaistumisen vanhan viisaan miehen symboliseen hahmoon. Naisten unissa ja 
fiktiossa viisaus sen sijaan yhdistetään arkkityyppiseen maaäitiin eli suureen äitiin. 
(Walker 1995, 72–80; Jacobi 1973, 124–126.)

Suuren äidin (die Grosse Mutter) käsite sisältää erilaisia äitijumalattaria (Jung 
1976a, 91). Suuri äiti ilmenee maajumalattarena kreikkalaisessa ja roomalaisessa 
uskonnossa ja naisellisena olemuksena itämaisissa uskonnoissa (Almqvist 1995, 
39). Mytologia tarjoaa monia variaatioita äiti-arkkityypistä, esimerkiksi äidin, joka 
ilmestyy uudelleen neitsyenä Demeterin ja Koren myytissä. Äiti-arkkityyppi lii-
tetään usein asioihin ja paikkoihin, jotka merkitsevät hedelmällisyyttä, kuten au-
rattuun peltoon ja puutarhaan. Se voidaan liittää myös kallioon, luolaan, puuhun, 
lähteeseen, kotieläimiin, erilaisiin astioihin ja kukkiin. Kaikilla näillä symboleilla 
voi olla positiivinen suotuisa merkitys tai negatiivinen paha merkitys. Pahoja sym-
boleja ovat muun muassa noita, lohikäärme, hauta ja syvä vesi. Äiti-arkkityyppiin 
liitettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi äidillinen huolenpito ja sympatia, maa-



178

iiris kuusinen

ginen naiseuden valta, viisaus ja henkinen ylentäminen. Maagisen transformaation 
ja uudelleen syntymisen paikkaa yhdessä alamaailman ja sen asukkaiden kanssa 
johtaa äiti. Negatiivisena puolena äiti-arkkityyppi ilmaisee jotain salaista, kätkettyä 
ja pimeää. Suuri äiti voi olla rakastava mutta myös tuhoava. (Jung 1976a, 96–97.)

Naiskirjailijat ovat vuosisatoja hyödyntäneet teoksissaan matriarkaalista yhteis-
kuntaa ilmentävää Demeterin ja Koren myyttiä (Pratt 1981, 170–171). Demeteriä 
palvottiin antiikin Kreikassa ”hyvänä jumalattarena”, joka suojeli maan hedelmäl-
lisyyttä, satoa ja maanviljelyä. Hänen symboleitaan ovat vehnäntähkä, kukkasep-
pele, hedelmäkori ja sirppi. Demeteriä symboloivat värit ovat maanläheisen ruskea, 
luonnonvalkoinen ja vihreä. Kasvun ja kukoistuksen suojelija Demeter oli tiiviissä 
yhteydessä myös kuolemaan, jonka merkkinä jumalattaren vasempaan käteen ku-
vattiin joskus unikko. Kore-tyttären takia Demeter ilmentää myös äitiyden teemaa. 
Koren symboleita ovat esimerkiksi krookus, narsissi ja valkea lilja. Maanalaisen ju-
malan Haadeksen puolisona Kore luopui tyttöluonteestaan, ja hänen nimensä vaih-
tui Persefoneksi. Tällöin hän kantoi symboleinaan toisessa kädessään elämän ja 
kuoleman vertauskuvaa soihtua ja toisessa hedelmällisyyden symbolia omenaa. Ko-
rea symboloivat värit ovat vihreä ja musta. Persefonea symboloi puolestaan violetti. 
(Niemi-Mattila 1998, 101–105, 115, 131–133, 143; ks. myös Svanberg 1989, 237–239; 
Schottenius 1992, 150–151.)

Maria Schotteniuksen mukaan naispuoliset jumalattaret ja mytologiset hahmot 
ovat usein naisellisten toimintojen jalostuksia. Suuressa äidissä on naisellisuuden 
ristiriitaisia piirteitä. Ne voivat olla hyviä tai pahoja, elämää antavia tai tuhoavia, 
profetiaalisia tai henkisesti tuhoavia. Suuri äiti edustaa naista koko kompleksisuu-
dessaan. (Schottenius 1992, 201.)

Irma Korten mielestä naisen ruumis tarjoaa analogioita syklisiin, orgaanisiin ja 
vähittäisiin muutosprosesseihin, jotka elävät tutussa maaäidin kielikuvassa. Maa 
on suuri äiti, jossa kasvillisuus puhkeaa, kasvaa, kantaa satoa ja kuihtuu. Myös nai-
sen fysiologiassa tapahtuu vastaavanlaisia muutoksia murrosiän, sukukypsyyden ja 
vaihdevuosien aikana. Schotteniuksen tavoin Korte toteaa, että useilla naisjuma-
luuksilla on sekä ravitsevuuden että tuhoavuuden funktiot. Mytologioiden nais-
kuvat kantavat usein viljavuuden tunnuskuvia, kuten Demeter tähkäpäitä. (Korte 
1988, 71–80.) 

4.3.2 suuren äidin arkkityyppiset kuvat tutkimuskohteissa

Demeterin ja Koren myytillä voidaan katsoa olevan merkitystä matriarkaalisten 
arvojen välittäjänä myös suomalaisessa kulttuuriympäristössä. Kahdesta tutkimus-
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kohteesta löytyy suuren äidin arkkityyppiä (vrt. Jung 1976a, 91, 96–97) vastaava 
kirjallinen kuva eli Se on sitten kevät -romaanista ja ”Hänen viimeinen rakkauten-
sa” -novellista. Fragmentteja Demeterin ja Koren myytistä löytyy myös romaaneista 
Magdaleena ja maailman lapset, Mongolit, Nu imorron ja Ingenmansland mutta ei 
varsinaista suuren äidin kuvaa. 

Se on sitten kevät romaanin Annille ja ”Hänen viimeinen rakkautensa” -novel-
lin Marjalle on yhteistä äitijumalattarelle ominainen kasvun ja hedelmällisyyden 
edistäminen sekä äidillinen huolenpito. Anni työskentelee karjakkona ja suuren 
äidin tapaan haluaa hoivata eläimiä ja kasveja hyvin. Hedelmällisyysjumalattaren 
tavoin hän myös istuttaa ja korjaa satoa. 

Karjakko puhui, että hän oli tottunut lehmiä hoitamaan, oli ikänsä hoitanut. 
[ – – ] [H]än oli sitä mieltä, että hyvällä kohtelulla lehmiä lypsättää yhtä paljon 
kuin rehulla, ja että kukatkin kukkivat paremmin kun niille puhelee. Emäntä 
sanoi puolestaan tietävänsä, että nainen menee umpeen kuin lehmä pahasta mie-
lestä. Hänelle oli käynyt niin, ja hän oli imettäessään tuntenut itsensä lehmäksi. 
Karjakko sanoi, että hänelle oli käynyt samoin, maito oli loppunut pahan mielen 
takia. (Se 37–38.)

Anni teki kukkapenkin ikkunan alle, Napoleon käänsi lapiolla maan ja kantoi 
metsästä koivujen juurelta kukkapenkkiin lehtimultaa. Hän kulutti useita ilto-
ja litteitten kivien hakemiseen kankaalta, hän asetti ne rappusten eteen ja kylvi 
heinänsiementä pihamaalle. [– –] Kun heinänteko alkoi, Napoleon ja karjakko 
tekivät talonväen kanssa heinää. (Se 116–118.)

Myös Pennasen novellin Marja saa maan kasvamaan ja lisääntyy itse (Pas 46). Hän 
luo kotiin varman ja turvallisen ilmapiirin. Marjaan assosioituvaa iloa, lämpöä ja 
kasvun voimaa Pennanen ilmentää kasveilla ja iloisenvärisillä astioilla. Biederman-
nin mukaan kukat ovat elämänvoiman ja -ilon symboleita. Keltainen väri symboloi 
aurinkoa ja lämpöä, punainen väri rakkautta sekä vihreä väri kevättä ja kasvua. 
(Biedermann 2004, 120, 154, 283–285, 410–411.) 

Marja kattoi lauleskellen pöytää. Kuistia koristivat begonia- ja pelargonilaatikot, 
aivan kuten isän ja äidin aikana. Ilmapiiri oli varma ja turvallinen. Marjan pors-
liinit olivat helakankeltaisia, liinakin oli kirjava ja puiset vadit ja alustat tummaa, 
syvää puunpunaa. Nyt Marja kantoi pöytään suunnatonta salaattimaljaa ja tui-
jotti vihreitä, pöyheitä lehtiä ilmeisen ihastuneena. (Pas 45–46.)

Molempien naishahmojen ulkoinen olemus on kuvattu ”maaäitimäisen” raskaak-
si. Lasta odottaessaan Marja muistuttaa suurine vatsoineen sisarensa mielestä leh-
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mää (Pas 46). Vartion romaanissa Anni kuvataan usein paljain jaloin (esim. Se 123, 
166). Paljaat jalat symboloivat voimakasta sidosta maahan (esim. Biedermann 2004, 
86–87; Ylimartimo 2002, 78). Annin ulkomuotoa kuvatessaan Vartio käyttää sym-
bolina kuunvaloa. Kuu – matriarkaatin keskeinen kuva – yhdistyy naisen ruumiin 
syklisiin muutoksiin (Korte 1988, 140). 

Nainen nukkuu selällään, ulkoa tuleva kuunpaiste valaisee hänen kasvonsa. 
Hiusraja on alhaalla, tukka on paksu ja tumma, otsa on leveä ja pyöreä, kulma-
karvat myötäilevät hiusten voimaa ja mustuutta, nenä on suora. Huulet näkyvät 
kasvoissa kapeana viivana, suupielissä on väsynyt, raskas ilme. Leuka on voi-
makas ja leveä, juuri leuka saa kasvot näyttämään kovilta, kun hän nukkuu. (Se 
27.)

Suuren äidin yhden variaation eli Demeterin värisymboli on ruskea (Niemi-Mattila 
1998, 115), joka on suojaväri ja merkitsee neutraalisuutta (Korte 1988, 132). Maa-
äidin väriä symboloivat Annin arkun päällä ruskeiksi muuttuneet krysanteemit 
(Se 217). Demeterin tärkein symboli on elonkorjuuta kuvaava sirppi. Se on myös 
kuoleman työkalu, jonka kiertoilmaisuna käytetään elonkorjuuta. (Niemi-Mattila 
1998, 101.) Vartion romaanissa on kaksi kohtaa, joissa sadonkorjuun voidaan katsoa 
symboloivan lähestyvää kuolemaa. Ennen kuolemaansa Anni tekee Napoleonin ja 
talonväen kanssa heinää (Se 118). Toisessa kohdassa Anni tutkii valokuvaa pojas-
taan, joka on menehtynyt pian valokuvan ottamisen jälkeen. 

Anni piti kädessään hämärää kamerakuvaa, väki oli siinä heinälle lähdössä, han-
got ja viikatteet olalla. Hän oli myös kuvassa, poika sylissään. Poika oli miltei 
vastasyntynyt. Muuta kuvaa ei pojasta jäänytkään, eikä tässäkään kuvassa erot-
tanut pojasta muuta kuin mustan päälaen. (Se 73.)

Demeterille ominainen äidillinen huolenpito ilmenee Annissa ja Marjassa lapsista, 
miehistä ja sukulaisista välittämisenä. Anni ikävöi tytärtään, ja tämän hyvinvointi 
on hänelle tärkeää (Se 143–145). Hän tietää kuitenkin tyttärensä pärjäävän elämäs-
sään hyvin (Se 66). Annin tytärtä koskevissa kuvauksissa voidaan havaita Koren 
piirteitä. Koren symboli on esimerkiksi valkea lilja (Niemi-Mattila 1998, 131). An-
nin tyttären kuusenhavuseppeleessä on koristeena yksi liljanoksa (Se 220). Frag-
menttina Demeterin ja Koren myytistä voidaan myös pitää romaanin kohtaa, jossa 
Anni mennessään tyttärensä luo vierailulle näkee kyyhkysen syövän maassa jyviä 
(Se 53). Korten (1988, 207) mukaan Kore on kuin siemen, joka irtaantuu syksyllä 
äitikasvista.
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Annia voidaan tarkastella suurena äitinä myös suhteessa Napoleoniin. Mies on 
monessa mielessä hänelle kuin pieni poika, jonka olemus ja teot saavat hänet joko 
huvittuneeksi tai ärtyneeksi. Usein mies tulee anelemaan ”äidiltään” hyväksyntää 
ja anteeksiantoa. ”Että mies oli kuin lapset, että kun ei vain hänelle oltu vihaisia, 
kukaan ei saanut olla vihainen, ei ajatella tai sanoa pahasti, niin kaikki oli hyvin.” 
(Se 46, 144.)

Irma Korten mielestä naisessa koetaan ainakin potentiaalisesti olevan se suuri 
luontoäiti, joka on synnyttänyt koko ihmiskunnan ja joka ravitsee sitä. Miehen roo-
lina on tällöin olla suuren äidin poika. Matriarkaalisessa paradigmassa äidin valta 
on ennen kaikkea myyttistä arvovaltaa hierarkkisen vallankäytön, alistamisen ja 
väkivallan sijasta. (Korte 1988, 138–139.) Vartion romaanissa suureen äitiin asso-
sioitunut viisaus (vrt. Walker 1995, 77) ilmenee Annin suhtautumisessa Napoleo-
niin. Hän oppii hyväksymään miehen epäkypsyyden. 

Jungin mukaan vaihe, jossa vanha viisas tai suuri äiti aktivoituu, edustaa ke-
hittyneempää tasoa yksilöitymisprosessissa. Tämä vaihe merkitsee ruumiin, mie-
len ja sielun integroitumista. (Jung 1976b, 31; Robertson 1987, 135–136.) Tulkitsen, 
että Vartion romaanin Anni saavuttaa yksilöitymisprosessissaan mainitun vaiheen. 
Tämä ilmenee hänen kasvavana viisautenaan hyväksyä itsensä ja läheisensä.

Myös Pennasen novellin Marjassa on paljon suuren äidin sisäsyntyistä viisautta. 
Hän huomaa ja ymmärtää monia asioita syvällisesti. Kirstin ja Heikin välirikon 
tapahduttua Marja ymmärtää syyn johtuneen miehestään ja varoittaa tätä louk-
kaamasta sisartaan, joka on yksinäinen ja onneton. Marja kehottaa myös miestään 
luopumaan kirjahankkeesta, jos miehen vaikuttimina ovat ainoastaan kateus ja kil-
pailunhalu. (Pas 61–62.) Marjan viisaus ilmenee novellin loppukohtauksessa, jossa 
hän valistaa sisartaan parisuhteen ydinasiasta: naisen pitää säilyttää oma henkinen 
itsenäisyytensä (Pas 65). 

Annin ja Marjan kaltaisia naisia kuvaamalla Marja-Liisa Vartio ja Eila Pennanen 
viestittävät sanomaa siitä, että tervevaistoinen maanläheinen naistyyppi on edel-
leenkin kasvun ja viisauden lähde. Tällä maaäidin arkkityyppisellä kuvalla on juu-
ret matriarkaalisissa kulttuureissa. Viisaudellaan se osoittaa tietä myös tulevaisuu-
teen. Matriarkaaliset naistyyppinsä Vartio ja Pennanen ovat kuvanneet pelkästään 
positiivisesti, sillä mitään tuhoavuuden funktiota heissä ei ole havaittavissa (vrt. 
esim. Jung 1976a, 97). 

Fragmentteja Demeterin ja Koren myytistä löytyy myös romaanista Magdaleena 
ja maailman lapset. Mataleenan hätä lasten puolesta voidaan symbolisesti yhdis-
tää äitijumalatar Demeteriin, joka itkee ja etsii lastaan. Demeteriin viittaavat muun 
muassa Mataleenan hiusten vertaaminen tähkäpäähän (Mag 218) ja Mataleenan 
hallusinaatiossa esiintyvä mehiläiskuningatarkuvaus (Mag 147). Viljantähkä on 
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Demeterin symboli (Niemi-Mattila 1998, 101), ja mehiläiskuningatar viittaa mat-
riarkaatin jumalattariin (Pratt 1994, 249). Yhteistä Demeterillä ja Mataleenalla on 
myös sukurutsainen suhde veljeensä (vrt. Niemi-Mattila 1998, 105).

Nu imorronin ja Ingenmanslandin kerronta-ajan ja takaumina esiintyvien ta-
pahtumien vuodenaika on pääasiassa syksy. Demeterin ja Koren myytin ympärille 
syntynyt Eleusiin mysteeriuskonto juhli syksyisin Koren manalaan laskeutumista 
(Korte 1988, 207). Myös Fredrikan kohdalla syksy merkitsee laskeutumista mana-
laan kohti tuskaa tuottavien tunteiden erittelyä.

Mongolien Eevan hahmossa henkilöityy tulkintani mukaan ironinen suuren 
äidin kuva. Eevan ulkoisessa olemuksessa on suuren äidin piirteitä. Hän uhoaa 
”jonkinlaista hohdetta kuin kultamaalilla sivelty vanha puukuva” (Mon 214). Myös 
hänen hengityksensä tuoksahtaa hunajalta ja maidolta (Mon 216). Hunaja ja mai-
to viittaavat kotieläimiin, jotka ovat äitijumalattarien symboleja (Jung 1976a, 96). 
Puu, jonka juuret ovat maassa, symboloi maaäitiä ja matriarkaattia (ks. Biedermann 
2004, 285–286). Kultamaalilla sivelty puukuva voidaan tulkita maaäidin pyhyyttä 
ilmentäväksi vertauskuvaksi. Suuren äidin viisautta Eevassa ei kuitenkaan ole. Äi-
tinä hän on avuton. Eevan ja Eino Peuran poika Markku on oppinut huolehtimaan 
itsestään jo nuoresta asti.

Mutsi ei kuule paljon tiedä mun elämästäni. Ei sille kannata puhua mitään, se 
alkaa heti itkeä. [– –] Viime vuonna minä älysin senkin, että otin mutsilta rahat 
pois, kun sillä oli tilipäivä. Maksoin sitten vuokran ja maitokaupan laskun. Sit-
ten kaikki meni vähän kuin itsestään. Mutsi vikisi, mutta alistui. Jonkun siitä on 
huolehdittava. (Mon 223–224.)

Satirisoimalla tai ironisoimalla naiskirjailija esittää usein protestinsa vallitsevia 
normeja kohtaan (ks. Pratt 1981, 168). Pennasen luonnehtiman Eevan voi nähdä 
protestina kulttuurissa vallitsevaa ”naisellisen naisen” stereotyyppistä kuvaa koh-
taan. Pelkkä ulkokuori ei riitä suurelle äidille. 

4.4 itse

4.4.1 yksilöitymisen päämäärä – itse

Arkkityyppi itse (das Selbst) ilmenee ihmisen henkisen itsetunnistusprosessin lop-
putuloksena. Se symboloi yksilöitymisen päämäärää eli tietoisen ja tiedostamatto-
man sulautumista kokonaisuudeksi, henkistä uudestisyntymistä. Jungin mukaan 
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itse merkitsee psyykkistä kokonaisuutta ja samanaikaisesti keskusta, joka sisältää 
yksilön minän ikään kuin suurempi ympyrä pienemmän. Itsen personoituma edus-
taa korkeampaa tietoisen ja tiedostamattoman yhteyttä, kuten esimerkiksi mystinen 
Buddha. (Jung 1976a, 156; ks. Jung 1976b, 32–47.) Arkkityyppi itsen ilmaantuminen 
vastaa Annis Prattin uudestisyntymismatkan mallissa vaihetta, jossa sankaritar on 
käsitellyt piilotajunnassaan olleet kipeät tunteet ja palannut matkaltaan uudistu-
neena. Mikäli tunteiden käsittely ei onnistu tai on vajavaista, itsen saavuttaminen 
jää tuloksettomaksi. (Ks. Pratt 1981, 139–143.)

Petteri Pietikäisen (1999, 198) mukaan Jungin itseyden käsitteessä voidaan näh-
dä rousseaulais-romanttisia piirteitä. Rousseau väitti, että onnistuessaan pääse-
mään kosketukseen alkuperäisen sisäisen luontonsa kanssa ihmisen on mahdollista 
rakentaa uudelleen moraalinen identiteettinsä ja sen myötä uusi yhteiskunta. Myös 
Jungilla oli käsitys turmeltumattomasta hyvästä itseydestä, joka elää kulttuurievo-
luution tuottamien epäautenttisten persoonallisuuden kerrosten alla. 

Abstraktilta idealta vaikuttava henkinen kokonaisuus on Jungin mielestä kuiten-
kin empiirinen siinä mielessä, että se ilmenee psyykessä symboleina. Itsen symboli 
voi esiintyä unissa, fantasioissa, visioissa tai uskonnollisissa riiteissä. Harmonisella 
muodollaan tämä symboli ilmentää kokonaisuutta. Tärkein itsen symboli on geo-
metrinen kuvio, jota Jung kutsuu Mandalaksi (das Mandala). Sana tulee sanskriitin 
kielestä ja merkitsee maagista ympyrää. Mandala on tavallisesti ympyrän muotoi-
nen, mutta se voi olla muodoltaan myös neliö tai kuutio, jonka keskus on näkyvissä. 
Itsen symboli voi olla myös sininen kukka tai kultainen kolikko. Unitutkimustensa 
perusteella Jung on kehitellyt lukuisan joukon erilaisia variaatioita tästä symbolis-
ta. Hän yhdistää kokonaisuuden Jumalaan, jonka symbolisia kuvia hän pitää myös 
itseyden ilmauksina. Kristusta ilmentävää kalasymboliikkaa hän on käsitellyt laa-
jasti tutkimuksissaan, kuten edellä kohdassa 3.3.4 totesin. (Jung 1976b, 40, 46; Jung 
1976a, 375–376, 411–414; ks. Jung 1985, 169–297.) 

Marie-Louise von Franz määrittelee itsen sisäiseksi ohjaavaksi tekijäksi, johon voi 
saada kosketuksen omia unia tutkimalla. Säätelevänä keskuksena itse mahdollistaa 
persoonallisuuden jatkuvan laajentumisen ja kypsymisen. Aluksi tämä laajempi ko-
konaisvaltainen psyyken puoli ilmenee pelkkänä synnynnäisenä mahdollisuutena. 
Ihmisen elämän aikana se voi kehittyä suhteellisen täydellisesti tai tulla esiin vain 
hyvin vähän. Kuinka pitkälle itse kehittyy, riippuu siitä, onko minä halukas kuun-
telemaan itsen viestejä. (Von Franz 1997, 162.) Syventämällä ja laajentamalla tietoi-
suutta tiedostamattoman aineksilla ihmisen on mahdollista kokea ”valaistuminen” 
henkisenä tapahtumana ja saada elämäänsä syvempi tarkoitus (Jacobi 1973, 133). 

Naisten unissa itseä eli psyyken sisintä ydintä personoi tavallisesti jokin vahva 
naishahmo, esimerkiksi papitar, noita, maaäiti tai rakkauden jumalatar. Yliluon-
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nollisen lahjakas nuori tyttökin voi esiintyä itsen personoitumana. Itseä voi symbo-
loida myös eläin, joka edustaa ihmisen vaistoluonnetta ja sen yhteyttä ympäristöön. 
Erityisen usein itseä symboloi kivi. (Von Franz 1997, 196–199, 207–209.) 

Jungin mukaan yksilö voi kokea henkisen uudestisyntymisen kahdella tavalla: 
joko näkyvänä muodonmuutoksena tai ilman havaittavaa ulkoista muutosta (Jung 
1976a, 129). Mainittu kahtalaisuus näkyy myös tutkimuskohteissa. Osassa kerto-
muksista kirjailija on selkeästi kuvannut naishahmon itseyden saavuttamisen muut-
tuvana toimintatapana ja ilmentänyt sitä Jungin kuvaamilla itsen symboleilla, kuten 
esimerkiksi Anja Snellman Safari Clubissa. Osassa tutkimuskohteista naishahmon 
itseyden saavuttaminen on kuvattu hienovaraisemmalla tunnusmerkistöllä. 

4.4.2 naishahmojen itseyden saavuttaminen

Se on sitten kevät -romaanin Annin uudestisyntymismatka päättyy muodonmuu-
tokseen (vrt. Jung 1976a, 129). Naisen henkinen uudistuminen ilmenee lisääntynee-
nä ymmärtämyksenä omaa itseä ja lähimmäisiä kohtaan (esim. Se 116, 144–145). 
Henkinen uudestisyntyminen johtaa myös Annin totunnaisen käytöksen muuttu-
miseen. Romaanin alun ahdistunut nainen, joka alistuu muiden tahtoon eikä uskal-
la kohdata syvintä sisintään, oppii pitämään puoliaan ja ilmaisemaan omatkin tar-
peensa. Annin maaäitimäinen viisaus ja intuitio, jotka yksilöitymisprosessin alussa 
ovat piilevinä ominaisuuksina, nousevat voimakkaina pintaan.

Romaanissa Magdaleena ja maailman lapset Martan uudestisyntymismatka 
päättyy onnellisemmin kuin hänen sisarensa. Martta löytää piilotajunnassa olevat 
voimavaransa ja oppii yhdistämään ne tietoiseen minäänsä elämäntilanteeseensa 
soveltuvalla tavalla. Hän saavuttaa oman elämänsä itseohjauksellisuuden (vrt. esim. 
Niemelä, Pirkko 1982, 66). Yksilöitymisprosessinsa myötä Martta tunnistaa sek-
suaalisuutensa, jota hänen varjonsa Mataleena edustaa. Toisin kuin Mataleenaan 
Marttaan animus-hahmon eli kunnanlääkäri Toivon opit vaikuttavat rikastuttavas-
ti ja suotuisasti. Mieheltä Martta oppii, millaista on todellinen rakkaus, joka ei sido 
eri osapuolia. Hänen tärkein oivalluksensa on kuitenkin, että taloudellinen riip-
pumattomuus on naisen autonomian edellytys. Päästessään toteuttamaan opetta-
jan työtään hän ensimmäistä kertaa elämässään tuntee vapautumisen riemua (Mag 
153). Vapaus päättää itse työstään ja muiden elämänalueiden aktiviteeteista (vrt. 
Pratt 1981, 45) on Martankin autonomian peruselementti. 

Nu imorronin ja Ingenmanslandin Fredrika käy uudestisyntymismatkallaan läpi 
voimakkaan muutosprosessin. Ahdistuneesta kotiäidistä kehkeytyy yhteiskun-. Ahdistuneesta kotiäidistä kehkeytyy yhteiskun-Ahdistuneesta kotiäidistä kehkeytyy yhteiskun-
nallisesti valveutunut nainen, joka uskaltaa toteuttaa tärkeäksi katsomansa asiat. 
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Hän rohkaistuu päästämään sisimmässään polttavan ”valkoisen kirjan” (Nu 147) 
murtautumaan ulos. Syvällisten sisäisten keskustelujensa ansiosta hän oivaltaa, että 
elämällä elämäänsä toisten perheenjäsenten kautta hän tekee väärin heitä kaikkia 
kohtaan. Ingenmanslandin lopussa Fredrika toteaa, että pyrkiessään toteuttamaan 
itseään hän on kyllä löytänyt tiensä ulos, mutta matkalla hän on kadottanut lämpöä 
lähimmäisiään kohtaan. 

Hon säjer att hon hittade ut, det gjorde hon men värmen hade frusit bort nån-
stans på vägen och hon hade glömt sitt namn nånstans därinne, det skvalpar mot 
nån öde strand där ingen vill veta av det och själv går hon vidare namnlös utan 
fotfäste, han kallar henne nånting, barnen har benämningar som hon försöker 
fylla ut och ytligt går det riktigt bra (Ing 153).

Tunteakseen itsensä kokonaiseksi Fredrika tarvitsee sekä oman vapautensa että 
emotionaalisen sidoksensa, johon kuuluu olennaisena osana vastuu läheisistä ja lä-
himmäisistä. Hän tarvitsee maskuliinisina pidettyjen ominaisuuksien lisäksi myös 
feminiinisiä ominaisuuksia (vrt. Jung, Emma 2004, 39–42), molempia itselleen so-
pivassa suhteessa. Yksilöityminen ei Jungin mukaan rajoitu pelkästään henkilökoh-
taisten mahdollisuuksien toteuttamiseen. Kypsimmillään se on myös kollektiivisten 
mahdollisuuksien toteuttamista. (Jung 1967, 333–334.) Tikkasen romaanien Fredri-
kan yksilöityminen voidaan nähdä laajempana kuin pelkästään yksilöllisen tason 
kehityksenä, sillä hän kykenee ottamaan huomioon paitsi omat tarpeensa myös lä-
heisensä ja koko yhteiskunnan sekä suhteuttamaan kriittisesti omat pyrkimyksensä 
niihin. 

Häätanhun keski-ikäisen Anna Marian uudestisyntymismatkalla on tärkeimpä-
nä asiana henkinen kypsyminen suureen elämänmuutokseen eli muuttoon ulko-
maille uuden kumppanin luo. Hän kokee olevansa elämänsä vedenjakajalla. Tietty 
elämänvaihe, pienten lasten äitiys, on lopullisesti ohi. Nuorena äitinä tekemiään 
virheitä hän ei enää saa korjattua. Anna Marian henkinen muutosprosessi peilau-
tuu vahvasti luontoon. Metsä vihreän maailman arkkityyppisine kuvineen symbo-
loi hänen piilotajuntaansa, josta hän sulattaa aineksia tietoisuuteensa. Kesän aikana 
Anna Marialle kirkastuu, että elämä voi vielä tarjota hänelle monia mahdollisuuk-
sia. Edessä on uusi alku toisessa maassa ja uusi kumppani, jonka kanssa hän tuntee 
sielujen sympatiaa. ”Ehkä minun ei pidäkään odottaa enää kukkia, Anna Maria 
mietti. Miten kauniita ovat marjat, pihlajanmarjat varsinkin. Hedelmiä ne nekin 
ovat. Omaa satoa.” (Hää 237.)

Yksilöitymisen polaarista kiertokulkua ja edistyvää paluuta alkuperäiseen (ks. 
Kulmala 2001, 343–344) ilmentää Häätanhun ”jälkinäytös” Unta vain, jossa van-
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hukseksi ikääntynyt Anna Maria joutuu jälleen pohtimaan, mitä hän elämältään 
haluaa. Vanhuuden yksinäisyys ja rauhattomuus, jotka ovat hyvistä ihmissuhteis-
ta huolimatta nousseet pintaan, yllättävät päähenkilön. Elämän lopun lähestyessä 
Anna Marian henkisen etsinnän keskiössä on ihmisen elämän tarkoituksen löytä-
minen. Hän ymmärtää aiempaa selvemmin, että ihminen on vain ohimenevä osa 
luonnon kiertokulussa. Ihmistä ympäröi luonnon keskelläkin yksinäisyys, ja elä-
mään kuuluvat ristiriidat seuraavat ihmistä loppuun asti. (Unt 177, 183, 191.)

Hän saunoi. Hän ui. Hän tunsi olonsa autuaaksi, ansaitsemattomaksi, murheel-
liseksi, yltäkylläiseksi ja neuvottomaksi. Eikö sellainen mielentila olekin juuri 
sopiva vanhalle? Vanhukselle, jota saartaa kukkiva, kauhtuva niitty. Ihmiselle, 
joka vaeltaa sen keskellä vanhuuksineen, aisteineen, ajatuksineen, tunteineen, 
pienenä kuin hyönteinen, ympärillä metsä huokauksineen. (Unt 184.) 

Jeesuksen pienen soturin Elisan uudestisyntymismatkan keskiössä on halu löytää 
optimaalinen olotila, jossa oman persoonan sisäinen ominaislaatu ja ulkoisen maail-
man vaatimukset ovat tasapainossa. Itseyden etsinnässään Elisa tiedostaa, että hänen 
ominta minäänsä ovat lapsuudesta saakka olleet syrjäänvetäytyminen ja mietiske-
ly. Sosiaalisessa ympäristössään hän on kuitenkin joutunut käyttäytymään tavalla, 
joka on vastoin hänen luonnettaan. (Jee 41, 228–229.) Tästä aiheutunut ahdistus on 
osaksi vaikuttanut siihen, että Elisa ei ole kyennyt eikä halunnut kantaa normaalia 
vastuuta perheestään. Hän on paennut kärsivän marttyyrin naamion taakse sairas-
tuttaen omalta osaltaan perheen ilmapiiriä. Vasta hänen varjonsa eli oman tyttären 
syytökset saavat Elisan ymmärtämään, että hänen on otettava vastuuta myös muis-
ta ihmisistä ja teoista, jotka kohdistuvat ulkomaailmaan. (Jee 118, 121.) 

Sinitaivaan Virpin tie uudestisyntymiseen kulkee klassisen fiktiivisen kaavan 
eli avioeron ja uuteen asuntoon muuttamisen kautta (vrt. Felski 1989, 131). Itseyden 
etsimistä leimaavat alkuvaiheessa ikävä taakse jäänyttä elämää kohtaan (esim. Sin 
53) ja vieraudentunne. Piilotajuntaan lukkiutuneiden äiti- ja isäsuhteiden selvittä-
minen merkitsee ratkaisevaa askelta Virpin itsetunnistuksessa (Sin 244–247). Asian 
tiedostamisen ja käsittelyn jälkeen hän tuntee päässeensä ”kirkkaille vesille” (Sin 
255). Romaanin lopussa Virpi alkaa sisustaa kotiaan, joka on ollut pitkään purka-
mattomissa muuttolaatikoissa.

Virpi otti siniset verhot silityspöydältä, meni Maurin huoneeseen, kiinnitti ne 
metallitankoon, ikkunan yläpuolelle. Huone pehmeni, tuli hieman sinertäväksi, 
nukkumatit juoksivat sateenvarjot käsissään pitkin kankaan pintaa, joku niistä 
oli päällään, joku teki kuperkeikkaa, toinen seisoi käsillään, kolmas loikkasi suo-
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raan ylöspäin kohti keltaista kuun sirppiä. Siellä istui jo eräs, joka silmät veikeäs-
ti viirulla ja hymyssä suin katseli alas muiden puuhia. (Sin 262–263.) 

Uuteen elämänvaiheeseen sopeutumista Idströmin romaanissa symboloi tietoisuut-
ta ilmentävä sininen väri (esim. Schottenius 1992, 88) ja naisen identiteetin orasta-
vaa löytymistä matriarkaatin keskeinen kuva – kuunsirppi (esim. Korte 1988, 140). 

Virpin orastavan identiteetin hahmottamisessa ovat tärkeitä naisystävättäret eli 
samassa talossa asuvat Sointu, Sirpa ja Toini. Rita Felskin (1989, 132, 139) mukaan 
kokemus naisyhteisössä merkitsee positiivista vaihetta fiktion sankarittarien itsey-
den etsinnässä, minän ja sukupuolisen identiteetin vahvistumista. Naisyhteisö an-
taa ikään kuin viitekehyksen sukupuoliselle identiteetille. Se heikentää yksilöllisten 
aatteiden ja sosiaalisten voimien yhteentörmäystä sekä yhdistää subjektiivisuuden 
ryhmän solidaarisuuteen. Tämä inspiroi aktiivisuuteen ja vastarintaan mieluum-
min kuin alistuvuuteen ja antaa toivoa tulevaisuuden muutoksesta. Emma Jung 
(2004, 41–42) katsoo, että naisyhteisössä jaettu kokemus auttaa naista arvostamaan 
ja vaalimaan omia feminiinisiä ominaisuuksiaan hänen yrittäessään integroida 
maskuliinisia ominaisuuksia animuksen aktivoitumisvaiheessa. Idströmin romaa-
nin Virpille naisyhteisö antaa lisää rohkeutta tarttua käytännön asioihin ja uudistaa 
elämää mutta samalla vaalia omaa naiseutta. 

Pesärikon Armi kehittyy romaanitrilogiassa nuoresta tytöstä keski-ikäiseksi nai-
seksi. Armin henkinen etsintä alkaa vaiheesta, jolloin hän huomaa sosiaalisen ym-
päristönsä kulissien kaatuvan. Kolmannen lapsen keskenmeno, avioero ja muutto 
pois yhteisestä kodista sysäävät hänet henkiselle uudestisyntymismatkalle. Armin 
kehittymättömälle persoonalle on luonteenomaista, että hän pakenee vastuutaan 
ja syyttää ongelmistaan muita ihmisiä, etenkin anoppiaan ja aviomiestään. Syväl-
lisemmin hän joutuu pohtimaan omaa vastuutaan tapahtumiin selvittäessään tyt-
tärensä ongelmia kasvatusneuvolassa. Omien virheiden myöntäminen on Armille 
vaikeaa. Se tuntuu yhtä viileältä ja kirpakalta kuin ensimmäinen pakkasaamu syk-
syllä. Uudestisyntymismatkansa lopulla Armi oivaltaa, että pakenemalla ja paik-
kaa vaihtamalla ongelmat eivät katoa. Samalla hänen inhimillinen ymmärryksensä 
anoppia kohtaan alkaa orastaa. (Pes 395, 645–658, 699.)

Saaren päähenkilön Paulan henkinen etsintä on pitkä ja raskas prosessi, mitä 
teoksen luontokuvat yksityiskohtaisesti ja syvällisesti ilmentävät. Paulan uudesti-
syntymismatka päättyy henkisen harmonian saavuttamiseen eli Jungin (1976a, 293) 
tarkoittamaan tietoisen ja tiedostamattoman symbioosiin. Uskaltauduttuaan käy-
mään läpi syvimmät ja kipeimmät tunteensa hän löytää sisäisen rauhan ja uuden 
tarkoituksen elämälleen. 
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Paulan yksilöitymisprosessissa on keskiössä problematiikka, voiko nainen saa-
vuttaa henkisen harmonian ja elämänsä itseohjauksellisuuden yksin ilman parisuh-
detta. Siekkinen tuo romaanissaan esiin miehen ja naisen välisen kommunikaation 
heikkouden ja erilaiset odotukset parisuhteesta. Vanhenemistaan pelkäävä Paula 
hakee miehestä turvaa. Mies puolestaan pelkää sitoutumista eikä halua nähdä nais-
ta syvintä sisintä myöten. Suhteen päätyttyä Paula käy läpi syvän kriisin, josta hän 
kuitenkin selviytyy, ja löytää sisäisen rauhan. Tämä ilmentää, että nainen voi olla 
yksinkin vahva.

Safari Clubin Helenan uudestisyntymismatka päättyy näkyvään muodonmuu-
tokseen. Hän saa työstettyä sisällään olleen ”harmaan ja liikkumattoman Kapse- Hän saa työstettyä sisällään olleen ”harmaan ja liikkumattoman Kapse-Hän saa työstettyä sisällään olleen ”harmaan ja liikkumattoman Kapse-
lin” (Saf 68) eli nuoruuden raiskaustraumansa ulos ja löytää uuden toimintamallin 
elämälleen. Helena alkaa vähitellen hyväksyä naiseutensa, joka on ollut kadoksis-
sa raiskauksesta asti. Uuteen itseyteen kuuluu myös kyky antaa armoa itselleen ja 
oppia nauramaan omille puutteilleen, mitä hänen animus-hahmonsa on matkan 
aikana opettanut. Tulevaisuudessa Helenaa pidettäisiin edelleen uljaana ja pätevänä 
naisena mutta yhä useammin myös hauskana ihmisenä. (Saf 316.) 

Snellmanin romaanin ydinsanomana on, kuinka syvät jäljet raiskaus voi naiseen 
jättää. Vammat on kuitenkin mahdollista parantaa, mitä ilmentää Helenan saavut-
tama itseys. Raiskaus voidaan Safari Clubissa symbolisesti tulkita myös laajempana 
naiseuden loukkauksena. Helenan kollektiivisen varjon eli Viirun toiminnan kaut-
ta tapahtuva raiskaajan eliminointi kuvaa, että naisen ei enää tarvitse olla alistuja, 
vaan että hän voi myös ottaa ohjat käsiinsä. 

Personliga angelägenheterin nuoremman sankarittaren AnnaCin kehitysproses-
sissa on keskeisintä oman autonomian etsiminen rakkaussuhteessa. Luonto toimii 
tärkeänä peilauspintana AnnaCin hahmottaessa, mitä hän elämältään haluaa. Tär-
keimmäksi parisuhteen kriteeriksi AnnaCi asettaa kumppanin halun ja kyvyn näh-
dä hänet kokonaisena syvintä sisintä myöten. Syvimmän olemuksensa hän paljastaa 
rakastetulleen kirjoittamissa kirjeissä, jotka hän tarjoaa miehen luettavaksi tämän 
palattua matkaltaan. ”[H]är har du mitt liv, här har du hela mej” (Per 219). Kun mies”[H]är har du mitt liv, här har du hela mej” (Per 219). Kun miesKun mies 
ei pyynnöistä huolimatta lue kirjeitä, AnnaCi jättää hänet. 

Tikkasen romaanin vanhempi sankaritar Cecilia käy uudestisyntymismatkal-
laan läpi avioliittonsa purkautumiseen liittyvän kriisin, jota syventää tilapäinen 
välirikko Lorenzin kanssa. Kohdattuaan surun- ja vihantunteensa hän saavuttaa 
henkisen harmonian ja päättää elää elämäänsä ilman Lorenzia. Yksilöityminen on 
kuitenkin syklinen prosessi, jossa kerran saavutettu itseys ei ole staattinen oloti-
la (ks. Kulmala 2001, 343–344). Cecilian yksilöitymisprosessi alkaa uudelleen, kun 
hän välirikon jälkeen tapaa Lorenzin. Tässä prosessissa on keskiössä, samoin kuin 
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romaanin nuoremmalla sankarittarellakin, oman autonomian rajojen etsiminen 
parisuhteessa. Lopulta mies ja nainen löytävät toiveilleen tasapainon. 

Avoimien ovien päivän Asta toteaa romaanin lopussa, että en ”halunnut lähteä 
tälle matkalla, ja lähdin silti” (Avo 318). Uudestisyntymismatkansa aikana Asta 
selvittää äitiriippuvuutensa taustalla olevat syyt ja vapautuu vihastaan. Vihan alta 
löytyy rakkaus äitiä kohtaan. Hän tiedostaa myös aina olleensa äitinsä rakastama. 
Riippuvuuden katkaiseminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä pelottavat As-
taa. Hän haluaa kuitenkin yrittää siitäkin huolimatta, että elämässä voi tulla eteen 
vastoinkäymisiä. Asta on valmis ottamaan itse itsensä vastaan, jos hän putoaa. Itse-
tunnistuksen myötä Astan yksinäisyyden pelot katoavat, ja valo näyttäytyy hänen 
elämäänsä. ”Aurinko murtautuu taas esille, ja kaikki näyttää suuremmalta kuin 
hetki sitten” (Avo 316). 

Marraskuun tyttärien Varpun yksilöitymisprosessi noudattelee samaa linjaa 
kuin Avoimien ovien päivien Astan. Varpunkin on vapauduttava toisten ihmisten 
holhouksenalaisuudesta ja syyttelystä sekä opittava ottamaan vastuu itsestään. As-
tan tavoin Varpu on ajautunut avioliittoon paetakseen äitiriippuvuuttaan. Veden-
jakajana Varpun henkisessä etsinnässä on sen tosiasian ymmärtäminen, että hän 
on itsekin äiti, joka ei kykene yli-inhimillisiin suorituksiin. Romaanin loppu antaa 
viitteitä, että Varpun elämässä alkaa uusi vaihe (Mar 154). 

Juhannusvieraan Tuijan yksilöitymisprosessin keskiössä on turvan ja tarkoi-
tuksen hakeminen elämään. Prosessin aikana hän kykenee purkamaan piilotajun-
taansa patoutuneet tunteet, jotka liittyvät varhaiseen äidin menetykseen ja etäiseen 
isäsuhteeseen. Käsittelemätön äidittömyyden ongelma on oirehtinut Tuijan aikuis-
elämässä jatkuvana turvan hakemisena. Tunnelukkojen avauduttua Tuija alkaa 
tuntea tarvetta rakentaa yhteyksiä isäänsä uudelleen ja jatkaa siitä, mihin he ovat 
jääneet äidin kuoltua (Juh 239–240). Tämä on merkkinä uuden vaiheen alkamisesta 
Tuijan elämässä. 

Mutta-romaanin Anjan uudestisyntymismatka päättyy yleiseen sekasortoon. 
Hän menettää työpaikkansa ja mahdollisuuden luoda itselleen ja pojalleen koti. Ro-
maanin lopussa hän ajautuu jälleen istuskelemaan ravintolaan poikansa isän Mikon 
kanssa. Vaikka Pennasen romaanin Anjan uudestisyntymismatka ei johda näky-
vään muodonmuutokseen, jotain on kuitenkin muuttunut. Anja on saanut yhteyden 
lapseensa entistä syvemmällä tasolla. Välimatkasta ja muista ihmisistä huolimatta 
he ”olivat äiti ja poika, se ainakin oli selvää, vaikka olisivat kuinka väännelleet” 
(Mut 165). 

Kaikki tutkimuskohteiden sankarittaret eivät saavuta itseyttä. Magdaleenassa ja 
maailman lapsissa sekä Idyllissä Mataleena ja Ansa päätyvät uudestisyntymismat-
koillaan itsemurhaan. Molemmat ajautuvat itsetutkiskelussaan syvälle piilotajun-
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nan pimeyteen eivätkä löydä sieltä ulospääsyä. Mongolien Marjulla, Nainen kuvas
timessa -romaanin Irmalla ja ”Hänen viimeinen rakkautensa” -novellin Kirstillä ei 
ole tarpeeksi rohkeutta muuttaa elämäänsä, mistä syystä itseys jää heille vielä haa-
veeksi. Näiden kertomusten loppuratkaisut voi nähdä kirjailijan kritiikkinä ajan-
kohdan yhteiskunnallista ideologiaa ja normeja kohtaan. 

4.4.3 itsen symbolit tutkimuskohteissa

Tietoisen ja tiedostamattoman yhteensulautumista ilmentävä itsen symboli (esim. 
Jung 1976a, 411–414) esiintyy neljässä tutkimuskohteena olevassa romaanissa eli 
Saaressa, Personliga angelägenheterissä, Safari Clubissa ja Avoimien ovien päivässä. 
Romaanissa Se on sitten kevät suuren äidin arkkityyppiseksi kuvaksi tulkitsemani 
Annin voidaan katsoa symboloivan itseä. 

Kohdattuaan ja käytyään läpi suruntunteensa Siekkisen romaanin Paulan elä-
mä alkaa kirkastua. ”Maisemassa oli kaikki kerrostunutta, jotakin jäi aina jonkin 
muun taakse ja näkymättömiin, mutta hän ymmärsi nyt, että se kuului asiaan” (Saa 
123). Kotiinlähtöään edeltävänä yönä Paula herää hotellihuoneessaan suunnatto-
maan rauhantunteeseen. Hän menee ikkunan luo ja vetää verhon edestä ja ”siinä 
vuori oli, aamuyön hämärissä harmaana, jäätikkö lyijyisesti kimaltaen”. (Saa 125.) 
Hän muistaa, miten hän on elokuussa ajatellut, että kaikki on ohi nyt eikä mitään 
enää voisi tapahtua. Kaikki olisi tämän jälkeen vain kertausta, toistoa. ”Mutta nyt 
hän oli tässä ja näki vuoren, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. [– –] Ei 
voi vielä tietää, mikä merkitys sillä on, mutta nyt on hyvä olo.” (Saa 126.)

Kimaltava vuori symboloi Paulan saavuttamaa itseyttä. Hän on löytänyt sisäi-
sen rauhan ja uuden tarkoituksen elämälleen. Jung (1976b, 218) katsoo, että vuori 
ilmentää henkisen valaistumisen paikkaa. Biedermannin (2004, 418–420) mukaan 
vuori on ollut eri puolilla maailmaa Jumalan läheisyyden vertauskuva. Pyhiinvael-
lukset vuorille ovat symboloineet askel askeleelta tapahtuvaa irtautumista jokapäi-
väisen elämän tasolta kohti korkeampaa henkistä tasoa. 

Siekkisen romaanin lopussa on toinenkin metafora, joka ilmentää symbolisesti 
Paulan itseyden löytymistä. Herättyään uudelleen samana yönä Paula kuulee, kuin-
ka viereisessä huoneessa ”kissa on alkanut leikkiä pingispallolla” (Saa 127). Naisen 
vaistoluonnetta (vrt. von Franz 1997, 207), vapautta ja toiveminää (vrt. Tuohimaa 
1994, 133, 136) ilmentävä kissa voidaan tulkita Paulan itseyttä osoittavaksi hah-
moksi. 
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Cecilian itseyden saavuttamista Märta Tikkasen romaanissa Personliga angelä
genheter ilmentää selkeä Mandala-symboli eli vesitorni. Pitkällä ulkomaanmatkalla 
Cecilialle on tapahtunut ihmeellinen kokemus Kölnin vesitornissa.

Det var en egendomligt suggestiv miljö sa hon bara, en plötslig avstickare, art 
nouveau, Wasserturm i Köln, en labyrint av slingrande gångar runt den runda 
kärnan, vattentornet. Kala tegelväggar och svarta bord med höga raka stolar, en 
vit lilja i smala genomskinliga glas på varje bord, en dödens iskallt dekadenta 
erotik som sög och drog – antagligen hade hon velat tala om vad som hänt henne. 
(Per 173.)

Jungin mukaan itseä symboloi usein pyöreä, spiraalimainen rakennelma. Hän to-
teaa, että kun yksilöitymisprosessin annetaan edetä, silloin koko ajan uudistuva 
keskussymboli vakaasti raivaa tiensä persoonallisen piilotajunnan kaaoksen läpi. 
(Jung 1985, 291.) Kölnin vesitornin ylöspäin johtava pyöreä ydin kuvaa symbolisesti 
Cecilian yksilöitymisprosessia. Kölnissä hän on saavuttanut yksilöitymiskehityk-
sensä huipentuman, itseyden. 

Anja Snellmanin Safari Clubissa on useita itsen symboleita, jotka ilmentävät 
Helenan itseyden löytämistä. Leikatessaan leijonaa Helena löytää eläimen vatsasta 
hunajaa, mikä selittää eläimen kuoleman. ”Täällähän on pelkkää hunajaa! Helena 
sanoi ja kurkisti leijonan vatsaonteloon joka hehkui ihmeellistä meripihkavaloa ja 
tuoksui makealta.” (Saf 284.)

Biedermannin mukaan hunaja merkitsee Jungin psykologiassa vertauskuvalli-
sesti yksilöitymisprosessin maalin eli itseyden saavuttamista. Hunajan keltainen 
väri viittaa kultaan, joka symboloi henkisen kehityksen korkeinta vaihetta (Bieder-
mann 2004, 77–78, 120, 159; ks. myös Qualls-Corbett 2002, 114–115.) Jung katsoo, 
että yksilöitymisprosessi on verrattavissa kullan alkemiseen muutoskulkuun, jos-
sa jalostamaton malmi muuttuu jalometalliksi (Jung 1972, 548–549; Rönnerstrand 
1993, 16, 61). Hunaja symboloi myös itseyteen liittyvää viisautta, sillä se konnotoi 
matriarkaatin jumalattariin (Pratt 1994, 249). 

Myös leijona naisen vaistoluonnetta vastaavana kissaeläimenä voidaan tulkita 
Helenan itseyden symboliksi. Kissaa on käyttänyt naisen symbolina Anna-Leena 
Härkönenkin Avoimien ovien päivässä. Romaanin Astan itseyden saavuttamista 
symboloi pajunkissakimppu, joka ”alkaa kehrätä maljakossa” auringon vyöryessä 
sisään ikkunalasin läpi (Avo 318). Kultaan viittaava auringon keltainen väri ilmen-
tää myös itseyden saavuttamista. 

Snellmanin romaanin Helenan elämänrohkeuden lisääntymistä symboloi lisäk-
si hänen hoitamansa maakotka, joka ei ole kyennyt lentämään. ”Hyppää oksalle, 
tyttö, käytä vähän siipiä, yritä edes, Helena sanoi kun astui linnun häkkiin.” Kotka 
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kuuntelee ja tarkkailee häntä herkeämättä. Kun Helena tulee takaisin häkin luo, 
kotka lennähtää kevyesti korkeimmalle oksalle ja jää sieltä katsomaan häntä. (Saf 
293.) Psykologisessa symbolien tulkinnassa kotka nähdään myönteisenä mieliku-
vana, ”mahtavana siivellisenä olentona hengen taivaallisessa sinessä” (Biedermann 
2004, 148). 

Jungin (1985, 229; 1976a, 411) mukaan numero neljä ja sen kerrannaiset ovat 
Mandala-symboleja ja merkitsevät kokonaisuutta, itseyden saavuttamista.7 Helena 
huomaa tyttärensä Hannan sinisen mekon kauluksissa kultaiset neliapilat, kun tyt-
tö tulee kertomaan, että kadoksissa ollut, viattomuutta ilmentävä ”Neiti Kani” on 
palannut (Saf 291). Itseyden symboli – kulta – toistuu neliapiloissa. Tytön mekon si-
ninen väri ilmentää tietoisuutta (esim. Korte 1988, 189). Numero neljä toistuu myös 
romaanin lopussa olevassa Helenan toteamuksessa, että hän täyttäisi muutaman 
vuoden kuluttua neljäkymmentä (Saf 315).

Snellmanin romaanissa Helenan itseyttä ilmennetään vielä varjo-hahmon eli 
Viirun toiminnan kautta saavutettuna. Viiru tekee lopun Ukri Koskelan ahdiste-
luista pudottamalla miehen maskuliinisuutta symboloivassa Karsseritornissa, jota 
vasten mies on otattanut virkaanastujaiskuvansa (Saf 17). 

Viiru seisahtui tornin lattialle ja katseli ympärilleen. Torni oli kahdeksankul-
mainen ja alatasanteelta johti vielä kapeat tikapuut ylöspäin. Aivan tornin katon-
rajassa oli neljä ympyränmuotoista ikkunaa. [– –] Viiru astui ovesta ulos tornia 
kiertävälle kapealle parvekkeelle. (Saf 303.)

Kahdeksankulmainen torni, jossa on neljä ympyränmuotoista ikkunaa, voidaan 
tulkita Jungin tarkoittamaksi Mandala-symboliksi. Neliö on ympyrän ohella van-
himpia kokonaisuuden vertauskuvia symboloiden ykseyden osia ja aspekteja (Jacobi 
1983, 56). 

Von Franzin (1997, 196) mukaan itseä eli yksilöitymisprosessin huipentumaa voi 
personoida naisten unissa vahva naishahmo, esimerkiksi maaäiti. Myös Kulmala 
(2001, 385) toteaa, että itse voi personoitua unissa, myyteissä ja saduissa esimerkik-
si suurena äitinä. Von Franziin ja Kulmalaan nojautuen Vartion romaanin Annin, 
jonka olen tulkinnut suuren äidin arkkityyppiseksi kuvaksi, voidaan katsoa ilmen-
tävän itseä. 

7 Jungin psykologiassa arkkityyppiin itse assosioituva lukujen neljä ja kaksitoista symboliikka 
pohjautuu uskontoon. Kristuksella oli kaksitoista opetuslasta, jotka vastaavat kahtatoista eläin-
radan merkkiä. (Edinger 1996, 44.) 
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5 Familismin muodonmuutos 
– naishahmojen yksilöityminen 
yhteiskunnallisessa viitekehyksessä

5.1 yhteiskunnallisesta tarkastelusta

Tutkimuskohteideni naishahmojen yksilöitymisen psykoanalyyttinen tarkastelu 
luvuissa 3 ja 4 kertoo yksilön sisäisistä prosesseista, tietoisen ja tiedostamattoman 
dialogista, hänen pyrkiessään kohti itseyttä. Se tuo esiin myös monimuotoisen 
symbolikuvaston, joka ilmentää naishahmojen kamppailua ja muutospyrkimyksiä. 
Ilman yhteiskunnallista viitekehystä eli tietoa teosten syntyajankohdan ympäris-
töstä psykoanalyyttinen tarkastelu jää kuitenkin irralliseksi ja historiattomaksi (ks. 
Rönnerstrand 1993, 35–36). Avoimeksi jää muun muassa kysymys, mitä kirjailija 
haluaa laajemmin teoksellaan viestittää ja mihin yhteiskunnalliseen ilmiöön sillä 
on mahdollisesti kytköksiä. 

Elaine Showalter on todennut, että vaikka psykoanalyysiin perustuvat kirjalli-
suudentutkimuksen mallit antavat merkittävää tietoa naisten kirjoittamien tekstien 
tulkintaan ja vertailuun, ne eivät selitä kaikkea. Esimerkiksi historiallisten muu-
tosten, etnisten erojen ja taloudellisten tekijöiden analysointi edellyttävät muiden 
mallien käyttöä. (Showalter 1986, 258–259.) Myös Raija Paananen (1995, 14–18) täh-
dentää, että naiskirjallisuuden ominaispiirteet ovat sidoksissa moniin tekijöihin, 
kuten aikaan, kulttuuriin, yhteiskunnalliseen asemaan ja kirjallisten valtavirtaus-
ten ideologioihin. Naisten kirjoittamisen historia ja representaatiot on hedelmällis-
tä nähdä suhteessa naisliikkeen ja naistietoisuuden kehittymiseen. Paanasen tavoin 
katson, että emansipatorinen politiikka voi vaikuttaa kirjallisuuteen ja päinvastoin. 
Kirjallisuus voi fiktion ja utopian keinoin syventää naisliikkeen näkemyksiä naisis-
ta ja naisten elämän mahdollisuuksista. 

Yhteiskunnallisessa tarkastelussa pyrin tuomaan esiin tutkimuskohteiden synty-
ajankohtina suomalaisessa yhteiskunnassa vallinneita naisen asemaan ja yksilöity-
miseen vaikuttaneita asioita sekä sitä, millaisina nämä asiat näyttäytyvät analysoi-
tavassa kirjallisuudessa. Sosiologista näkökulmaa hyödyntävää lähestymistapaani 
voi luonnehtia sekä taustalähtöiseksi että teoksesta itsestään käsin tapahtuvaksi (ks. 
Niemi 1991, 10, 33). 
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Jungin teoria ei sinänsä kiellä yhteiskunnallisuutta, vaikka se keskittyykin ajat-
tomiin arkkityyppeihin ja ongelmiin. Jungin (1967, 333–334) mielestä yksilöitymi-
nen on kypsimmillään ihmisille yhteisten, kollektiivisten mahdollisuuksien toteut-
tamista. Individuaatiossa yksilön ja yhteiskunnan välillä ei ole jäykkää erottelua (ks. 
Karkama 1994, 19–20). Kysymys on yksilön kyvystä tiedostaa omat tarpeensa ja 
suhteuttaa niiden toteuttaminen ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Naisen 
yksilöitymisen näkökulmasta yhteiskunnallisen ympäristön tarjoamat mahdolli-
suudet eivät aina ole otollisia, mitä myös kirjailijat tuovat teoksissaan fiktiivisesti 
esiin. 

Tutkimuskohteista esiinnousseiden teemojen ja pyrkimysten perusteella olen 
päätynyt yksilöitymiskuvausten yhteiskunnallisessa tarkastelussa jaksotteluun, joka 
seurailee ajankohtansa fiktiivisesti kuvatun naisen roolin keskiössä olevia asioita. 
Jaksottelun pääteemoina ovat perheidylli, murros, kumppanuus, äitimyytin purku 
ja moderni familismi. Näiden teemojen sisällä tutkimusajanjakson vuosikymmenet 
voivat limittyä. Kotiäitiyden sävyttämän perheidyllin aika ulottuu viisikymmen-
täluvulta seuraavan vuosikymmenen alkupuolelle. Naisen ansioroolin kehittämi-
seen tähtäävää murroksen aikaa on kuusikymmentäluvun puolivälistä alkava kym-
menvuotiskausi. Kumppanuuden tavoittelu nousee naisen yksilöitymiskehityksessä 
tärkeäksi ja voimistuu seitsemänkymmentäluvulta alkaen. Yksilöitymisen esteeksi 
koettua äitimyyttiä aletaan voimallisemmin romuttaa kahdeksankymmentäluvulta 
alkaen, ja 1990–2000-luvuilla on jälleen nähtävissä pyrkimyksiä koti-idyllin palaut-
tamiseen modernissa muodossa. Yhteiskunnallisessa tarkastelussa kiteytyvät nai-
sen autonomiaan kuuluvat osaelementit eli ansiorooli, kumppanuus ja äitiys. 

5.2 perheidyllin aikaa

Eila Pennasen novellikokoelman Pasianssi ja Marja-Liisa Vartion romaanin Se on 
sitten kevät ilmestymisajankohtana eli 1950-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa 
elettiin vielä ns. perheen aikaa. Perheyksikkö oli koko yhteiskunnan hyvinvoinnin 
perusta. Tällainen ajattelutapa oli lähtöisin 1800-luvun loppupuolelta. Perheen-
jäsenten yhteenkuuluvaisuutta pidettiin tärkeänä, ja se haluttiin näyttää ulospäin. 
Perheyhteisyyden vertauskuvallisia tunnusmerkkejä olivat esimerkiksi esiintymi-
nen julkisilla paikoilla perheenä ja perhejuhlat. (Jallinoja 2000, 199–210.) Teokseen 
Perhe, työ ja tunteet. Ristiriitoja ja ratkaisuja sisältyvässä luvussa ”Perhekäsityksistä 
perhettä koskeviin ratkaisuihin” Riitta Jallinoja on nimittänyt kahta toisilleen vas-
takkaista perhekäsitystä familistiseksi ja individualistiseksi. Familistisessa perhe-
käsityksessä perhettä pyritään vahvistamaan yksilöllisten etujen ja mieltymysten 
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jäädessä taka-alalle. Individualistisessa perhekäsityksessä painotetaan yksilön oi-
keutta omaan elämään. (Haavio-Mannila & Jallinoja & Strandell 1984, 39, 104–105; 
Jallinoja 2006, 24.) 

Sodan varjostamalla viisikymmentäluvulla, jota leimasivat maan poliittisen 
aseman epävakaus, puute ja siirtoväen katkerat mielialat (esim. Haavikko 1994, 
127–128; Pennanen 1992, 203), vanhoihin perhearvoihin pitäytyminen merkitsi 
tavallaan pako- ja turvapaikkaa. Perhe tarjosi sen stabiiliuden, jota yhteiskunta ei 
voinut tarjota. Etäisyyttä sotakokemuksiin haettiin myös kulttuurin alueella. Veijo 
Hietalan (1992, 10–13) mukaan 1950-luvulla suositut tukkilaiselokuvat sekä ns. ril-
lumarei-elokuvat ilmentävät eräänlaista puolustusmekanismia sotavuosien ankeita 
muistoja vastaan. Vastaavia pyrkimyksiä voi mielestäni nähdä myös kirjallisuuden 
kentälle ilmaantuneessa uudessa suunnassa eli modernismissa, joka korosti moder-
nin taiteen esteettistä autonomisuutta suhteessa yhteiskuntaan, ideologioihin ja to-
dellisuuteen (ks. esim. Hökkä 1999, 69–70, 84). Epäkansallisen ja epähistoriallisen 
luonteensa vuoksi modernismi saikin osakseen arvostelua sekä viisikymmentälu-
vun konservatiiveilta että kuusikymmentäluvun radikaaleilta (Turunen, Risto 1999, 
191). 

Sotavuosien aikana naiset olivat joutuneet korvaamaan miehiä työmarkkinoilla, 
ja vaikka tämä ratkaisumalli oli tarkoitettu väliaikaiseksi, naisten työssäkäynnin 
aste jatkui korkeana myös sotien jälkeen (Jallinoja 1983, 120; Komiteanmietintö 
1944:7, 6; Lähteenmäki 1999, 52–53). Elina Haavio-Mannilan tutkimuksen mukaan 
vuonna 1950 oli ammatissa toimivia naisia 39 prosenttia koko Suomen naisväes-
töstä. Miesten kohdalla vastaava luku oli 61 prosenttia. (Haavio-Mannila 1968, 37.) 
Vaikka naisten ansiotyö oli Suomessa viisikymmentäluvulla yleisempää kuin muis-
sa länsimaissa, naisten työssäkäyntiä ei kuitenkaan tuolloin välttämättä pidetty 
edistyksenä. Äitien tehdastyö nähtiin pikemminkin sosiaalisena ongelmana, osana 
köyhyyttä. Vielä viisikymmentäluvulla oletettiin, että länsieurooppalainen perhe-
malli kotiäiteineen yleistyisi Suomessakin vaurastumisen myötä. (Julkunen 1999, 
79.) 

Tyttöjen koulutus lisääntyi 1950-luvulla jatkuvasti. Kouluttamisella haluttiin 
turvata tyttöjen tulevaisuus erityisesti maaseudulla, jossa voimistuva yhteiskunnan 
rakennemuutos vähensi työpaikkoja agraaritaloudessa. Vaikka naiset suorittivat 
ylioppilastutkinnon miehiä yleisemmin, he eivät kuitenkaan siirtyneet korkeakou-
luihin läheskään samassa suhteessa. Naiset myös keskeyttivät opiskelunsa miehiä 
useammin. Lukioasteen koulutuksella oli naisille pitkälti yleissivistävä merkitys. 
Kouluttautuneella naisella katsottiin olevan paremmat mahdollisuudet hankkia 
hyvä aviomies ja perustaa perhe. (Haavio-Mannila 1968, 41–45; Jallinoja 1985, 
267–269.) Orvokki Aution Pesärikko-trilogian alussa, joka ajoittuu viisikymmentä-
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luvulle, tuodaan fiktiivisesti esiin naisen kouluttamisen merkitys. Armin äitipuolen 
mielestä myös ”likkatenava täytyy kouluuttaa”, vaikka Armi ei itse osoita siihen 
mitään mielenkiintoa. Myöhemmin isä ja äitipuoli toteavat keskikoulutodistuksesta 
olleen sen hyödyn, että Armi pääsi Larvan talon emännäksi. (Pes 31–34, 107, 164, 
428–429.)

Familistisen yhteiskuntamallin seurauksena naisten osallistuminen poliittiseen 
päätöksentekoon oli 1950-luvulla vähäistä. Familismin perusajatuksenahan oli 
pysyttää naiset kotona ja jättää julkinen elämä miesten hoidettavaksi. Mies edusti 
koko perhekollektiivia ulospäin. Naisten vähäinen vaikutusmahdollisuus miehiin 
verrattuna näkyy esimerkiksi Suomen eduskunnan kokoonpanossa, sillä vuonna 
1951 eduskunnan jäsenistä oli naisia vain 15 prosenttia. (Lähteenmäki 2000, 171, 
194.)1 Yhteiskunnalliset asiat ovat miesten aluetta myös tutkimuskohteina olevis-
sa familistista aikaa kuvaavissa kertomuksissa. Pesärikon nuoresta Armista Larvan 
talossa käydyt keskustelut maan uudesta hallituksesta ja viljan kaksihintajärjes-
telmästä tuntuvat käsittämättömiltä. Lapsuudenkodissaan hän on tottunut siihen, 
että isä on puhunut näistä asioista naapurin isännän kanssa. (Pes 98–99.) Nainen 
kuvastimessa -romaanissa miehet puhuvat keskenään noususuhdanteesta. Irma on 
keskustelun ulkopuolella ja kokee aiheen itselleen vieraaksi. (Nai 40.) 

Turvahakuisessa, perhekeskeisessä viisikymmentäluvun Suomessa naisen ase-
man muuttuminen oli maltillista, mitä indikoi myös naisasialiikkeen hiljaiselo. Riit-
ta Jallinojan mukaan uusia naisasiajärjestöjä ei syntynyt, ja keskeisimpien vanhojen 
järjestöjen eli Naisasialiitto Unionin, Suomalaisen Naisliiton ja Suomen Naisyhdis-
tyksen jäsenmäärät pysyivät pieninä. Toiminnan passiivisuutta kuvaa esimerkiksi 
se, että Suomen Naisyhdistykseen ei tullut yhtään uutta jäsentä koko vuosikymme-
nen aikana. Viisikymmentäluvulla käytiin keskustelua naimisissa olevien naisten 
työssäkäynnistä, mutta ratkaisumallit jäivät sovinnaisiksi. Perinteinen naiskäsitys, 
jonka mukaan äidin tuli hoitaa lapsia kotona, oli hallitseva. Tätä käsitystä tuki muun 
muassa naimisissa olevien naisten ansiotyötä käsitellyt komitea. Keskustelulla luo-
tiin kuitenkin pohjaa seuraavalla vuosikymmenellä voimistuneelle aatteelliselle lii-
kehdinnälle. (Jallinoja 1983, 121–122, 325; Komiteanmietintö 1948:9, 47–48.)

Naisen yksilöitymiselle viisikymmentäluvun yhteiskunnallinen ympäristö ei 
tarjonnut otollisinta lähtökohtaa, sillä familistisessa perhekäsityksessä yksilölliset 
pyrkimykset ovat toissijaisia. Naisen roolissa korostuivat perheen hoivaaminen, 
miehen miellyttäminen ja ”kotilieden vaaliminen” (ks. esim. Jallinoja 1983, 121–
122; Lähteenmäki 2000, 171). Kotiäitiyttä voidaankin pitää suomalaisen familismin 

1 Familistista ajattelumallia voidaan pitää yhtenä syynä myös siihen, että naiskansanedustajien 
määrä oli pysynyt melko stabiilina 40 vuoden ajan. Jo ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 
1907 naisten osuus valituista oli 10 prosenttia. (Kuusipalo 1999, 55, 59; Jallinoja 1985, 248.)
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ideologisena ytimenä, jonka sisällöstä käydään jatkuvaa keskustelua myös 2000-lu-
vulla (Jallinoja 2006, 97–98). Vallitsevana naisihanteena oli 1950-luvulla perhettään 
palveleva, uhrautuva ja mukautuva nainen. Tämä naisihanne palvelee patriarkaali-
sen yhteiskunnan paradigmaa, jonka keskeisenä sisältönä ovat muun muassa hie-
rarkkiset valtasuhteet perheen sisällä, organisaatioissa ja yhteiskuntarakenteissa. 
Uhrautuvan ja passiivisen naisihanteen roolista poispyrkiminen vaati naiselta roh-
keutta. (Korte 1988, 107, 140–141; Ollila 1986, 107–109.) 

Vaikka yhteiskunnallisuus ei ole Marja-Liisa Vartion romaanissa ja Eila Penna-
sen novellissa keskiössä, on molemmissa silti nähtävissä heijastumia viisikymmen-
täluvun Suomen yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Se on sitten kevät -romaanin 
Anni muistuttaa kyseisen vuosikymmenen naisihannetta. Patriarkaalisen paradig-
man hierarkian (ks. Korte 1988, 107, 140–141) mukaisesti hän alistuu paitsi talon-
väen myös miehen määräysvallan alaiseksi. Uhrautuvaa ja palvelevaa naisihannetta 
ilmentäen hän ottaa heti hoitaakseen esimerkiksi miehen paitojen pesun (Se 42) ja 
tämän huoneen siivoamisen (Se 69). 

Familismin näkemysten mukaisesti Vartion romaanin Anni asettaa yksilöity-
misprosessinsa alussa omat henkilökohtaiset toiveensa taka-alalle. Miellyttääkseen 
miestä hän joutuu teeskentelemään esimerkiksi pelkoa, jota hän ei todellisuudessa 
tunne (Se 119–132). Napoleonin herätessä katolta kuuluvaan rapinaan ja pelätessä, 
että rotat kaivautuvat katon läpi ja purevat, Annikin sanoo pelkäävänsä. Tosiasiassa 
häntä kuitenkin suututtaa miehen pelko. 

Nainen ei halunnut kuulla myrkytyksestä, hän ei uskonut myrkytyksiin, mies oli 
aina pelkäämässä myrkytystä, hän, nainen, ei pelännyt (Se 121).

Mies oli sellainen kuin oli, pelkäsi, pelkäsi kaikkea, pelkäsi pienintäkin haavaa, 
hoiti haavojaan ja vaati niille huomiota kuin lapset. Ja joskus nainen oli kylläs-
tynyt, oli ärjäissyt, kun mies oli taas seisonut peilin edessä tarkastamassa pos-
keaan, jossa oli pieni haava. (Se 126.)

Miehen vuoksi Anni lähtee hänen mukaansa tutkimaan rapinan syytä. ”Miehen 
hahmo suurena ja vaaleana taivasta ja metsän reunaa vasten, nainen alhaalla maas-
sa, kasvot tähyämässä ylös” (Se 129).2 Vartion kattokohtauksessa käyttämän ilmauk-
sen voidaan tulkita kuvaavan miehen ja naisen välistä valtasuhdetta ja alistamista. 
Taivas symboloi patriarkaattia ja maa matriarkaattia (Shepherd & Shepherd 2002, 
27). Anni katsoo miestä ikään kuin ylöspäin näennäisesti ihannoiden. Alistumisel-

2 Romaanin kohtaus perustuu tositapahtumiin. Se on toisinto Marja-Liisa Vartion ja Paavo Haa-
vikon replikoinnista mummon mökin ullakolla Säämingin Kallislahdessa. (Haavikko 1994, 
169.)
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laan Anni ilmentää 1950-luvun suomalaisen yhteiskunnan normeja. Patriarkaalis-
ten normien rikkomisella nainen saattoi vaarantaa oman moraalisen kuvansa (ks. 
Mikkola 1965, 353–358). 

Suvi Ahola (1989, 537–542) toteaa, että Vartion romaanien naiset eivät ole ideali-
soituja hahmoja, eikä kommunikaation heikkous ole yksin miesten vika. Syynä on 
ennen kaikkea staattinen roolijärjestelmä, joka pakottaa naisen pelkäämään pie-
nintäkin askelta roolin ulkopuolelle. Se on sitten kevät -romaanin Anni on karjak-
kona kaksinkertaisen alistamisen kohde eli miehen ja talonväen. Napoleon on pal-
jon vapaampi, vaikka hän hoitaa työnsä epäsäännöllisesti. Aholan mielestä Vartion 
teosten kommunikaation kuvaus ilmentää myös sodanjälkeisen Suomen henkistä 
tyhjiötä ja rauhanajan rooleihin totuttautumisen vaikeutta. 

Vartion romaanissa on heijastumia myös viisikymmentäluvun asumisolosuh-
teista, joita kuvataan Annin tyttären kautta. Asuntopula oli huutava (esim. Haavik-
ko 1994, 127), ja maalta kaupunkeihin muuttaneiden oli vaikea sopeutua alivuokra-
laisasuntoihin, joissa ei ollut yksityisyyttä. Annin tyttären vuokraemäntä on välillä 
ystävällinen ja välillä taas antaa määräyksiä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Tytär kauhis-
tuu huomatessaan, että äidin kengistä ja vaatteista on tippunut vettä. Hän nuhtelee 
äitiään, että tämä ei ole etukäteen ilmoittanut tulostaan. ”Hän puhui itkunsa seasta 
vihaisesti, syytti äitiään siitä, että hän menettää asunnon siksi, että rouvan piti avata 
ovi.” (Se 57–58, 63.) Asumisolosuhteiden kuvaus ilmentää naisen alistettua asemaa 
ja yksilöitymisen symbolisena elementtinä olevan oman tilan puuttumista. 

Omien tunteiden ja tarpeiden tiedostamatta jättäminen ja kieltäminen aiheut-
tavat Vartion romaanin Annissa ahdistusta. Hänen henkisessä kehityksessään ta-
pahtuu kuitenkin miessuhteen myötä edistystä. Miehen kypsymättömyys ja epä-
luotettavuus pakottavat naisen näkemään todellisuuden ja hyväksymään tosiasian, 
että elämää ei voi rakentaa toisen varaan. Tämän seurauksena Anni oppii ottamaan 
huomioon omatkin tarpeensa ja toimimaan niiden mukaisesti. Hän oppii myös so-
peuttamaan toimintansa elämäntilanteeseensa. Näennäisesti hän edelleen noudat-
taa miehen määräyksiä, mutta todellisuudessa hän toimii niin kuin itse parhaaksi 
näkee (Se 146). Annin kehityksen kuvaus ilmentää, että nainen voi saavuttaa elä-
mänsä itseohjauksellisuuden myös ulkoisesti epätyydyttävissä olosuhteissa.

Kuten Vartion romaanissa myös Eila Pennasen novellissa ”Hänen viimeinen 
rakkautensa” on nähtävissä naisen asema 1950-luvun suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Novellin Kirsti on eksyksissä oman uransa ja familistisen naisihanteen välillä. 
Vaikka Kirsti on menestynyt urallaan hyvin, hän ei osaa iloita menestyksestään 
ja vapaudestaan vaan etsii onneaan miehen kautta. Petyttyään monissa miessuh-
teissaan hän viimeisenä oljenkortenaan projisoi rakkauskuvitelmansa sisarensa 
mieheen. Ivaamalla kälynsä yksipuolista rakkautta mies saa Kirstin havahtumaan 
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todellisuuteen. Toisin kuin Se on sitten kevät -romaanin päähenkilö Pennasen no-
vellin Kirsti ei pettymyksensä jälkeen löydä elämälleen uutta ratkaisumallia. 

”Hänen viimeinen rakkautensa” -novellista ilmenee, että naisen yksilöitymistä 
hankaloittaa patriarkaalisen paradigman mukainen dualistinen naiskäsitys. Novel-
lin Heikille naiset ovat joko vaimon tapaisia sinisilmäisiä lapsukaisia (Pas 61) tai 
kälyn tapaisia vamppeja (Pas 48, 61), jotka ovat menestyneet urallaan kyseenalaisin 
keinoin. Mitään muuta muotoa hän ei tunne. 

Hän oli mielestään nyt täysin selvillä Kirstin pelistä. Väsyneenä helppoihin voit-
toihin käly oli tunkeutunut hänen kotiinsa ja halusi raffinoitua iloa: lemmenpe-
liä sisarensa selän takana. (Pas 57.)

Kuulehan nyt, hyvä sinisilmäinen lapsukaiseni, nykyisin eivät miehet tee mitään 
naisille. Naiset tekevät, he suorastaan työntyvät suuhun, heidän aktiivisuutensa 
on kerrassaan suurenmoista. Mies paralle ei jää mitään tilaisuutta tekemiseen. 
(Pas 61.)

Vastaavanlainen dualistinen naiskäsitys välittyy myös viisikymmentäluvun suoma-
laisista elokuvista, joita muun muassa Anne Ollila on tutkinut. Elokuvien naishah-
mot on jyrkästi jaoteltu hyviin ja pahoihin, ja naisihanteeksi on nostettu herttainen 
avioliittoa varten kesytettävä vaaleaverikkö. Naisten rooleissa korostuvat muiden 
palveleminen sekä taloudellinen ja henkinen riippuvuus miehestä. Ollila toteaa, että 
suomalaisten elokuvien maailmankuva oli viisikymmentäluvulla kiistatta patriar-
kaalinen, ja elokuvan fiktiivisin keinoin pidettiin yllä totuttua traditiota, jonka mu-
kaan naisen ensisijainen toimialue oli koti ja perhe. (Ollila 1986, 107–109, 113–117.) 

Pennasen novellissa Heikin kateus ja katkeruus ilmenevät erityisesti hänen suh-
tautumisessaan Kirstin menestykseen tiedemaailmassa. Puolustellakseen itseään 
mies yrittää vähätellä naisen saavutuksia ja asettaa kyseenalaiseksi naisen menes-
tyksen saavuttamisen keinot. 

Mikä ihme oli vanhanpiian menestyessä? Ei ollut talouskuluja, ei ahdistavaa las-
ten elatuksen taakkaa. Kirstillä oli lisäksi varoja, hänen ei tarvinnut velkaantua 
väitöskirjaa tehdessä. (Pas 58.)

Tuo diiva, tuo suurenmaailmannaista leikittelevä spinsteri, häneltäkö puuttuisi 
seuraa? Oletko laskenut hänen postinsa? Hänellä on ulkomaisia suhteita! Oletko 
tarkastellut hänen pukuvarastoaan, oletko selvillä, miten hän ottaa osaa seura-
elämään? Oletko tietoinen siitä, miten hän tunkeutuu virallisiin tilaisuuksiin? 
Tajuatko, miten hän solmii suhteita? Hänen menestyksensä ei johdu mistään 
muusta kuin hänen suhteistaan, hänen ystävistään. (Pas 61.)
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Heikin asenteiden voi tulkita ilmentävän novellin syntyajankohdan arvomaailmaa. 
Työelämässä menestyvä nainen oli paitsi kummajainen myös uhka miehelle. Pen-
nasen novellin Heikin katkeruus kälyn uralla menestymistä kohtaan ja menestymi-
sen syiden kyseenalaistaminen heijastavat patriarkaalista asennetta. 

Jättämällä novellin Kirstin yksilöitymisen keskeneräiseksi Eila Pennanen mie-
lestäni ilmentää, kuinka vaikeaa yksinäisen ja urasuuntautuneen naisen oli löytää 
paikkaansa 1950-luvun ympäristössä. Kirstin kaltainen nainen on roolien ja asen-
teiden vanki. Kuten Kirsti Manninen toteaa, Pennasen novellien naiset ”ajelehtivat 
ja hapuilevat muukalaisina omassa ajassaan, eväinään äideiltä peritty kasvatus ja 
ihanteet, joiden riittämättömyyden he joutuvat tajuamaan kykenemättä silti riistäy-
tymään niistä irti” (Manninen 1989a, 586). Pennasen kuvaama Kirsti on juuttunut 
viisikymmentäluvun familistisen naisihanteen malliin eikä kykene rakentamaan 
naisidentiteettiään uudella tavalla. 

Orvokki Aution Pesärikko-trilogian ensimmäinen osa ilmentää naisen rooliin 
kohdistuvia odotuksia ja asenteita viisikymmentäluvun maaseutuyhteisössä. Nai-
sen roolissa korostuu vahvana familistinen ”kotihengettärenä” toimiminen. ”Sehän 
on naisen osa, palavella miästänsä ja olla kotona ja hoitaa mukulat”, kiteyttää asian 
Pesärikon Laimi (Pes 273). Nuori Armi sisäistääkin naisen perinteisen roolin eikä 
kaipaa elämäänsä aluksi muuta kuin miehen ja lapsia. Vähitellen vastoinkäymisten 
myötä hän alkaa ymmärtää, että hänen elämässään on jotain vialla (Pes 268). Pel-
kästään rakastavan naisen rooli ei riitä tekemään häntä onnelliseksi, siihen tarvi-
taan myös muuta elämää (Pes 282). 

Pesärikossa kuvataan myös viisikymmentäluvun normistosta poikkeavia vahvo-
ja naishahmoja. Armin äitipuoli uskaltaa tarvittaessa ilmaista oman mielipiteensä 
ja tehdä oman harkintansa mukaisesti, vaikka se olisi vastoin miehen tahtoa (esim. 
Pes 160). Larvan talossa sisarukset Ilmi ja Laimi ovat joutuneet olosuhteiden pa-
kosta ottamaan myös isännän roolin, sillä talossa ei ole ollut miespuolista perijää. 
Laimin aviomies on osoittautunut isännäksi sopimattomaksi kukankasvattajaksi ja 
metsässä kulkijaksi, samoin kuin poika Olavi. (Pes 102–105, 120.) Vahvojen naisten 
kuvauksellaan Pesärikko mielestäni ilmentää, että tarvittaessa nainen kykenee sa-
maan vastuuseen kuin mies. Larvan talossa nainen on kantava voima ja perusta. 

Familistinen ajattelumalli vallitsi suomalaisessa yhteiskunnassa vielä 1960-luvun 
alkupuolellakin, mikä näkyy myös kaunokirjallisuudessa. Liisa Enwaldin mukaan 
naisten proosassa jatkui perinteinen perheharmonia. Äitiydestä puhuttiin optimis-
tisesti ”maailmanäitiyttä” ja eettistä vastuuta korostaen. Nainen osoitti moraalinsa 
alistumalla ja tyytymällä osaansa. Vaikka miehen ja naisen suhdetta analysoitiin 
paljon, sovinnaista asetelmaa ei silti kyseenalaistettu. (Enwald 1999, 201.) 
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Eeva Kilven vuonna 1962 ilmestyneen romaanin Nainen kuvastimessa alkuase-
telma vastaa familistista perheidylliä. Päähenkilön Irman elämän keskiössä ovat 
koti, mies ja lapset. Irman mielestä äidin paikka on kotona ja onnellinen avioliitto 
on sitä, että ihmisellä ei ole enää ainuttakaan unelmaa. Perhe täyttää naisen kaikki 
toiveet. (Nai 8, 32–34, 70.) Familistisen idyllin suojissa Irma alkaa kuitenkin ahdis-
tua elämänpiirinsä suppeuteen ja miettiä ratkaisua kulissien murtamiseen. Lopulta 
hän tunnustaa itselleen, ettei hän enää rakasta miestään. Samalla hän välähdyk-
senomaisesti ymmärtää, että mikäli hän toisi tämän asian julki, kaikkien perheen-
jäsenten elämä olisi hukassa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää jatkaa pikkurouvan osaa 
perheidyllissä. (Nai 73–74, 174.) 

Vaikka Nainen kuvastimessa -romaanin Irmalla on oma ammatti, ja teoriassa 
hän voisi tehdä radikaalimpiakin ratkaisuja, hän ei ole henkisesti valmis irtautu-
maan omaksumastaan roolista. Naiskirjailijan asemaa käsitelleessä artikkelissaan 
Marja-Leena Mikkola toteaa vuonna 1965, että ympäristö tukee naista hänen halus-
saan pysytellä turvallisissa normeissa ja rooleissa. Itsensä alttiiksi laittamiseen, esi-
merkiksi oman identiteetin etsimiseen tai oman karriäärin aloittamiseen, sen sijaan 
liittyy riskejä. Yhteisö voi tuomita naisen käyttäytymisen naisen roolille vieraaksi 
ja epänaiselliseksi.3 (Mikkola 1965, 353–358.) Näitä riskejä ei Kilven romaanin pää-
henkilökään ole valmis ottamaan.

Eila Pennasen vuonna 1963 ilmestynyt romaani Mutta enteilee jo tulossa olevaa 
murrosta naisen asemassa ja rooleissa. Romaanin päähenkilö poikkeaa ajankohdan 
normien mukaisesta mieheen tukeutuvasta naisihanteesta. Vaikka Anjan työ kier-
tävänä siivoojana on ”sitä mitä oli”, taloudellinen itsenäisyys on hänelle tärkeää. 
Oma työ ja oma raha merkitsevät hänelle vapautta.

Minä tahdon omaa rahaa. En minä rupea kotirouvaksi. [– –] En minä sitä tar-
koita, että mitenkään halveksisin kotirouvia. Mutta onhan se vähän nolo asema, 
kun nainen vain häärää keittiössä eikä saa pennin hyrrää, kaikki on pyydettävä 
mieheltä. (Mut 227.) 

Mutta-romaanissaan Pennanen tuo esiin monia kuusikymmentäluvulla vallinneita 
epäkohtia, jotka haittasivat naisen ansioroolin toteuttamista. Anjan konkreettiset 
mahdollisuudet kokea työ tyydytyksen lähteenä ovat heikot. Hän on joutunut kes-
keyttämään oppikoulun käynnin (Mut 14) eikä puutteellisen koulutuksensa vuoksi 
voi hakeutua muihin kuin huonosti palkattuihin, virikkeettömiin tehtäviin, joissa 

3 Mikkola viittaa artikkelissaan amerikkalaisten opiskelijoiden piirissä tehtyihin tutkimuksiin. 
Niissä oli ilmennyt, että kun opiskelijan on ylitettävä tietty kynnys esimerkiksi oman uran aloit-
tamiseksi, naispuoliset opiskelijat jättävät usein kynnyksen ylittämättä ja turvautuvat avioliit-
toon tai mitättömään toimeen. 
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hän ei viihdy. Myös asunto- ja päivähoitovaikeudet koettelevat häntä. Anja yrittää 
päästä pois alivuokralaisasunnostaan, jotta hän voisi ottaa luokseen muualla hoi-
dettavana olevan poikansa. Anjan hätä on riipaiseva, kun hän koettaa saada kokoon 
etumaksua yksiön vuokraa varten. ”Jumalan tähden, antakaa rahaa, antakaa viisi-
kymppiä, että minä saisin kodin, että minä lopulta saisin kodin, rauhan ja turvan” 
(Mut 153). Vuokrarahojen ollessa viimein koossa yksiö on annettu muille, ja Anja 
tuntee kokeneensa hirvittävän tappion (Mut 154–155). 

Yrityksistä huolimatta Anjan asioista ei tule sen valmiimpaa, ja hän jatkaa elä-
määnsä entisellä tavalla. Valtaosin tämä johtuu siitä, että ulkoiset olosuhteet ovat 
liiaksi Anjan pyrkimyksiä vastaan. Joka käänteessä ilmaantuu ”muttia”, jotka estä-
vät paremman elämän yritykset. Tavoitteet ja todellisuus ovat ristiriidassa. Penna-
sen mielestä ei tällaisen Anjan kohdalla voi muuta tapahtuakaan. Hänen psyykkiset 
edellytyksensä pahentavat hänen asemaansa, ja psyykkiset edellytykset puolestaan 
ovat suurelta osalta sosiaalisen aseman seurausta. (Pennanen 1969, 240.) Kuvates-
saan Anjan luonteen rikkinäisyyttä Pennanen on käyttänyt hallusinaatiomaisia nä-
kyjä ja unia. Prattin (1981, 142–143) mukaan tällainen ”kirjallinen mielenvikaisuus” 
kuvastaa usein sankarittaren paikkaa yhteiskunnassa. Hallusinaatiokuvauksillaan 
Pennanen on tulkintani mukaan halunnut tuoda esiin Anjan tapaisen, yleisistä nor-
meista poikkeavan henkilön sopeutumattomuutta ja vierautta yhteiskunnassa. 

5.3 murros

5.3.1 radikaaliliikkeet naisen roolin muutosairueina 

Anu Kaipainen on todennut, että 1960-luvun hengessä oli jotain erikoislaatuista. 
Innostus ja hehkuva aate sävyttivät sekä kirjallista että poliittista keskustelua. (Kai-
painen 1986, 54–55.) Kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden innostus oli kytköksissä 
ajankohdan yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Suomalaista kuusikymmentä-
lukua pidetään murroksen vuosikymmenenä, jolle oli leimallista koko yhteiskun-
nassa ja sen kulttuurielämässä tapahtuneet jyrkät muutokset (esim. Niemi 1999, 
158). Vuosikymmen oli merkittävän modernisaatiokehityksen, taloudellisen vau-
rastumisen ja uudenaikaisen sosiaaliturvan rakennusaikaa (Julkunen 1999, 86), ja 
sitä sävyttivät muun muassa opiskelijoiden liikehdintä, ns. yhden asian liikkeet ja 
kulttuurin politisoituminen (ks. esim. Niemi 1999, 158–161). 

Kuusikymmentäluvun yhteiskunnallisessa murroksessa myös naisen asemaa 
alettiin tarkastella uudesta näkökulmasta ja uudenlaisella aktiviteetilla. Naisten 
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työssäkäynnin ja opiskeluaktiivisuuden lisääntymisen, ehkäisymenetelmien yleis-
tymisen ja kansainvälistymisen seurauksena alettiin joukkotiedotusvälineissä syk-
systä 1965 alkaen käydä sukupuoliroolikeskustelua, joka Katarina Eskolan mukaan 
oli kiistattomasti kuusikymmentäluvun Suomen keskeisiä ideadebatteja. Kotirou-
vainstituutio, naisten työelämään osallistuminen ja seksuaalielämän tasavertaista-
minen aiheuttivat kiivasta mielipiteiden vaihtoa.4 (Eskola 1969, 11–15, 30.) Naiset 
katsoivat, että työmarkkinoilla, perhe-elämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa 
ilmenevään syrjintään oli saatava korjaus. Sukupuoliroolikeskustelu vaikutti osal-
taan siihen, että valtioneuvosto asetti vuonna 1966 komitean selvittämään naisen 
asemaa määrittäviä oloja. Komitean tutkimusalueina olivat muun muassa perhe-
politiikka, naisen asema työelämässä ja perhesuhteiden vaikutus naimisissa olevien 
naisten ammatissa toimivuuteen. (Lähteenmäki 2000, 208, 220–221; Eskola 1969, 
29.)

Sukupuoliroolikeskustelu antoi keskeiset virikkeet naisasialiikkeen toisen taiste-
lukauden syntymiselle. Sen katsotaan alkavan vuonna 1966, jolloin Yhdistys 9 pe-
rustettiin, ja päättyvän vuonna 1970, jolloin yhdistys lopetti toimintansa. Yhdistys 
9 oli osa kuusikymmentäluvun yleistä radikaaliliikettä, joka taisteli yhteiskunnan 
muuttamisen puolesta vallitsevaa ideologiaa ja valtarakenteita vastaan. Radikaali-
liikehdintä kosketti melko kapeaa osaa suomalaisista, lähinnä yliopisto-opiskelijoi-
ta ja taiteilijoita, mutta se kulminoitui näkyvinä tapahtumina, kuten Vanhan yli-
oppilastalon valtauksena vuonna 1968. Radikaaliliikkeen toimintamuotoina olivat 
erilaiset yhdistykset, joista keskeisimpiä olivat kirjalliset seurat Kiila ja Eino Leino 
-seura sekä rauhanyhdistys Sadankomitea. Radikaaliliikkeen yhdistyksillä oli aktii-
vista vuorovaikutusta toistensa kanssa ja osin sama jäsenkuntakin. Noin neljäsosa 
Yhdistys 9:n jäsenistä kuului johonkin muuhun radikaaliliikkeen yhteisöön. (Jal-
linoja 1983, 19, 128–137; Niemi 1999, 160.) Naisasialiike sai siten virikkeitä muilta 
ajankohdan aatteellisilta liikkeiltä. 

Yhdistys 9 poikkesi muista ajankohdan naisasiajärjestöistä jäsenrakenteeltaan. 
Siihen liittyneet olivat yleensä opiskelijoita tai akateemisia ja iältään nuoria. Esimer-
kiksi Naisasialiitto Unionin jäsenistö koostui valtaosin alemmista toimihenkilöistä, 
ja 1960-luvulla liittyneiden uusien jäsenten keski-ikä oli 58 vuotta. Myös ideologial-
taan Yhdistys 9 poikkesi vanhoista naisasiajärjestöistä. Uuden emansipatorisen 
naiskäsityksen olennaisena osana oli vaatimus perheen ja ansiotyön samanaikai-
sesta yhdistämisestä. (Jallinoja 1983, 127, 153.) Yhdistys 9 omaksui ensimmäisenä 
4 Muun muassa kirjailija Marja-Leena Mikkola vaatii vuonna 1965 ilmestyneessä Parnassossa, 

että kivettyneitä asenteita ja tabuja on tarkistettava. Mikkolan mielestä yhteiskunta on glorifioi-
nut naisen suvunjatkamistehtävän sekä lajin säilymiseen tähtäävät tehtävät eli kodin- ja lasten-
hoidon. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että nainen on muutakin kuin synnyttäjä. Hän on 
yksilö, jolla on itsensä toteuttamisen tarve. (Mikkola 1965, 355–356.)
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järjestönä Suomessa radikaalin sukupuolirooli-ideologian ja otti päämääräkseen 
muuttaa sukupuolten välistä rooli- ja työnjakoa entistä oikeudenmukaisemmaksi. 
Molemmilla sukupuolilla tuli olla yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa itseään 
sekä ansiotyössä että perhe-elämässä. Muihin naisasiajärjestöihin verrattuna Yh-
distys 9:n toiminnassa oli uutta ja radikaalia vakava pyrkimys myös miehen roolin 
muuttamiseen. Miehen vastuuta lasten ja kodin hoitamisesta tuli lisätä. (Rotkirch 
1969, 65–66, 71.) 

Myös lastenhoidon järjestämiseen Yhdistys 9 otti kantaa ja näki parhaimmaksi 
hoitomuodoksi päiväkodit ja valvotut perhepäivähoitopaikat. Aikaisempaan kat-
santokantaan verrattuna tässä tapahtui selvä muutos, sillä vielä 1950-luvulla aka-
teemiset naiset pitivät kotiapulaista päivähoito-ongelman ratkaisuna. Emansipa-
toriseen naiskäsitykseen Yhdistys 9 sisällytti vielä seksuaalimyönteisyyden, mikä 
oli osa ajan ilmiötä. Kuusikymmentälukua pidetään yleisesti seksuaalisen vapautu-
misen vuosikymmenenä. (Jallinoja 1983, 157–159; Jallinoja 2000, 40, 79.) Edellisen 
vuosikymmenen ahtaampi seksuaalikäsitys ilmenee fiktiivisesti esimerkiksi Se on 
sitten kevät -romaanissa, kuten varjo-hahmojen ominaisuuksia käsitellessäni esi-
tin. Vapaampaa otetta 1960-luvulla haettiin myös lastenkasvatuksessa esimerkiksi 
Summerhill-koulun opeilla. 

Eila Pennanen ilmentää Mongoleissa päiväkotihoidosta käytyä aikalaiskeskus-
telua kuvatessaan naisyhdistys Valkyrian kuukausikokousta, jossa vieraileva luen-
noitsija esitelmöi sukupuolirooleista ja lastenkasvatuksesta. Esitelmä herättää yh-
distyksen vanhoissa jäsenissä suurta närkästystä. Yhdistyksen nuorempaa siipeä 
edustava jäsen sen sijaan puolustaa luennoitsijan kantaa laitoskasvatuksesta. (Mon 
166–167.) Valkyria-yhdistys muistuttaa monessa suhteessa kuusikymmentäluvun 
vanhoja naisasiajärjestöjä ja luennoitsija puolestaan Yhdistys 9:n tyypillistä jäsentä. 
Kuukausikokouksessa sattunut välikohtaus kuvastelee näkemyseroja, joita näiden 
yhdistysten välillä oli. Vanhat naisasiajärjestöt suhtautuivat aluksi kielteisesti Yh-
distys 9:n ajatuksiin sukupuoliroolien muuttamisesta (Rotkirch 1969, 71). 

Naisasialiikkeen primus motorin eli Yhdistys 9:n vaikutus on nähtävissä 1970- ja 
1980-luvuilla toteutuneissa perhettä ja avioliittoa koskevissa asenteissa. Muutoksen 
toteuttajana esiintyi Yhdistys 9:n sukupolvea seuraava ikäluokka, joka oli syntynyt 
1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alussa. (Jallinoja 1983, 171–177.) Paitsi asenteisiin 
kuusikymmentäluvun sukupuoliroolikeskustelulla, vuonna 1966 perustetun tasa-
arvokomitean mietinnöllä ja Yhdistys 9:n toiminnalla on ollut suuri vaikutus myös 
perhepoliittisiin uudistuksiin, jotka toteutuivat seitsemän- ja kahdeksankymmen-
täluvuilla. (Julkunen 1999, 87–88; Lähteenmäki 2000, 221.)

Suomalaiselle radikaaliliikkeelle oli leimallista, että se alkoi kulttuuriradikaa-
liliikkeenä (Jallinoja 1983, 134–135). Politiikan yhdistäminen kulttuuriin merkitsi 
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yhteiskunnallisten asioiden huomioon ottamista aiempaa avoimemmin taiteen tuo-
toksissa. Kulttuuripoliittinen valveutuminen näkyi myös taiteilijoiden aktivoitunee-
na moniroolisena yhteiskunnallisena osallistumisena. Esimerkiksi Anu Kaipainen 
ilmaisi mielipiteensä paitsi teoksissaan myös kunnallispoliitikkona ja yksityishen-
kilönä. Raja taiteen ja politiikan välillä hämärtyi. (Niemi 1999, 161; Enwald 1999, 
199–200; Turunen, Risto 1999, 192.) Kirjallisella kentällä olivat 1960-luvun hengen 
mukaisia myös kirjasodat ja kitkerät mielipiteiden vaihdot, joita käytiin traditio-
nalisteina pidettävien kirjailijoiden, esimerkiksi Väinö Linnan, ja radikaaliliikkeen 
piiriin kuuluneiden kirjailijoiden välillä (esim. Varpio 2006, 528). Vuosikymmenen 
näkyvä kirjallinen sota käytiin Hannu Salaman Juhannustanssien ympärillä (esim. 
Tarkka 1973, 160–203; Niemi 1999, 170–171). 

Radikaaliliikkeen ohella kuusikymmentäluvulle oli leimallista urbaanin nuori-
sokulttuurin voimistuminen, joka oli alkanut jo edellisen vuosikymmenen lopulla 
rockin tulon myötä (ks. Hietala 1992, 7–9; Ollila 1986, 29). Nuorisokulttuuri haki 
agendoja musiikin, kuvataiteen, teatterin ja elokuvataiteen alueelta (ks. Niemi 1999, 
161–164). 

Tutkimuskohteina olevissa Eila Pennasen Mongoleissa ja Anu Kaipaisen Magda
leenassa ja maailman lapsissa on nähtävissä kuusikymmentäluvun yhteiskunnalli-
nen murros, joka vaikutti naisen rooleihin. Molemmat kirjailijat esittävät teoksis-
saan Yhdistys 9:n luoman ns. uuden naisen prototyypin, joka poikkeaa edellisen 
vuosikymmenen familistisen yhteiskuntamallin naisihanteesta. Nämä uuden ajan 
naiset eli Mongolien Meri ja romaanin Magdaleena ja maailman lapset Martta us-
kaltavat toteuttaa itseään omimmaksi kokemallaan tavalla sekä työ- että yksityis-
elämässä. 

Varsinaisesti kuusikymmentäluvun naisasialiike sai kuitenkin äänensä kuu-
luviin kaunokirjallisuudessa vuonna 1970 Märta Tikkasen debyyttiromaanin Nu 
imorron ja samana vuonna ilmestyneen Wava Stürmerin teoksen Det är ett helvete 
att måla himlar ansiosta. Kirjojen ilmestymisajankohta oli Tikkasen mielestä Suo-
men oloihin liian varhainen. Vaikka naiset ymmärsivät sen, mitä he kirjoittivat, 
järjestelmän ylläpitäjät olivat epämääräisen kiusaantuneita. (Tikkanen 1991, 271.) 
Toisin kuin Ruotsissa, jossa feminismi oli jo 1970-luvulla joukkoliike, Suomessa 
naisten oikeuksista puhui tuolloin vain pieni akateemisten naisten joukko. Kirjai-
lijauransa alussa Tikkanenkin sai otsaansa miesvihaajan leiman.5 (Snellman, Sas-
ka 2002.) Nu imorronissa ja etenkin vuonna 1972 ilmestyneessä Ingenmanslandissa 
päähenkilö Fredrika pyrkii voimakkaasti toteuttamaan edellisen vuosikymmenen 

5 Tikkanen mainitsee 16.7.2007 esitetyssä FST:n televisio-ohjelmassa ”Kirjailijan muotokuva: 
Märta Tikkanen”, että teoksen Miestä ei voi raiskata (1976) saaman kritiikin vuoksi hän harkitsi 
hetken kirjailijauran lopettamista. 
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sukupuoliroolikeskustelun ja naisasialiikkeen teesejä (ks. esim. Rotkirch 1969, 65–
66; Jallinoja 1983, 155).

5.3.2 naisen ansiorooli – autonomian perusta

Naisen autonomian perustana on Annis Prattin mielestä hänen vapautensa päät-
tää itse omasta työstään (Pratt 1981, 45). Naisen ansiotyö ja taloudellinen riippu-
mattomuus nähdään korostetun tärkeinä itsenäisyyden elementteinä tutkimukseni 
kuusi- ja seitsemänkymmentäluvun kohteissa, mikä heijastaa paitsi Yhdistys 9:n 
naiskäsitystä myös suomalaisen yhteiskunnan tuolloista rakennemuutosta. Jallin-
ojan mukaan vaatimus naisen oikeudesta ansiotyöhön oli keskeinen teema jo nais-
asialiikkeen ensimmäisen taistelukauden aikana 1800–1900-lukujen vaihteessa. Ta-
loudellinen riippumattomuus nähtiin naisen yksilöitymisen olennaiseksi ehdoksi. 
Naisasialiikkeen alussa ansiotyötä pidettiin lähinnä naimattomien naisten oikeu-
tena, mutta toisen taistelukauden naiskäsityksen myötä siitä tuli kaikkien naisten 
oikeus. Työssäkäynnin katsottiin takaavan naisen riippumattomuuden miehestä ja 
siten tasaveroiseen kumppanuuteen pohjaavan avioliiton, jossa keskinäinen tunne 
on liiton tärkein kriteeri. (Jallinoja 1983, 155, 253.) 

Kuusikymmentäluvulla tapahtuneella Suomen elinkeinoelämän rakennemuu-
toksella oli merkittävä vaikutus naisten työssäkäyntiin. Edellisellä vuosikymmenellä 
maltillisesti alkanut maatalouselinkeinon supistuminen kiihtyi, ja kuusikymmen-
täluvun kuluessa maataloudessa työskentelevien määrä väheni peräti 40 prosentilla 
(Haavio-Mannila & Jallinoja & Strandell 1984, 77). Tämä merkitsi muuttoliikkeen 
vilkastumista ja koko yhteiskunnan kaupungistumista. Kuusikymmentäluvun laa-
jeneva talouselämä tarvitsi naisten työvoimaa aiempaa enemmän etenkin kaupan, 
pankkien, vakuutuksen, terveydenhoidon ja sosiaalitoimen palvelukseen. (Räsänen 
1982, 24.) 

Suomalaisessa yhteiskunnassa vakiintuneen käytännön mukaan naimattomat 
naiset hankkivat yleensä itse toimeentulonsa (esim. Jaakkola, Risto 1969, 183). Haa-
vio-Mannilan vuonna 1966 tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi Helsingis-
sä 90 prosenttia naimattomista naisista kävi ansiotyössä (Haavio-Mannila 1968, 
172–173). Elinkeinoelämän kiihtyvä rakennemuutos edellytti 1960-luvulla yhä 
enenevämmässä määrin myös naimisissa olevien naisten työpanosta. Avioliitossa 
olevien naisten työhön hakeutumiseen vaikutti lisäksi yhteiskunnassa vallinneen 
familistisen perhekäsityksen muuttuminen individualistisempaan suuntaan (Haa-
vio-Mannila & Jallinoja & Strandell 1984, 73, 99, 108). Individualistinen näkemys 
vaikutti myös naisten poliittisen vaikutusvallan lisääntymiseen, mitä indikoi nais-
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kansanedustajien määrän nousu kuusikymmentäluvun puolivälin jälkeen.6 Poliit-
tista osallistumista ei enää nähty perhe-edustuksena, vaan kukin edusti itseään eikä 
välttämättä koko perhettä. (Lähteenmäki 2000, 171, 194, 255–257.)

Vaikka perheelliset naiset olivat 1960-luvulla halukkaita ansiotyöhön, sosiaa-
linen ympäristö jarrutti tätä kehitystä (Räsänen 1982, 24), mikä tulee fiktiivisesti 
esiin myös tutkimuskohteina olevissa teoksissa. Haavio-Mannilan tutkimuksen 
mukaan sukupuolten asemat ja roolit eivät olleet ehtineet mukautua yhteiskunnan 
rakennemuutoksiin, mistä oli seurannut monia ristiriitoja. Yhteiskunta ei ollut esi-
merkiksi helpottanut lastenhoidon järjestelyä. (Haavio-Mannila 1968, 260.) Päivä-
hoitopaikkojen puute esti monen naisen työssäkäyntiä kuusikymmentäluvulla, ja 
se oli useiden kitkerien keskustelujen ja kirjoitusten aiheena. Perhekustannusten ta-
sauskomitean mietinnössä 1966 esitettyä ajatusta ”äidinpalkasta” eli järjestelmästä, 
jossa kotona lapsia hoitaville äideille alettaisiin maksaa palkkaa, vastustettiin van-
hentuneena instituutiona. Vastustajien mielestä naisten tasa-arvoisuus perheessä ja 
työelämässä toteutui vasta, kun lapsille oli tarvittaessa mahdollista saada hyvä päi-
vähoito. ”Äidinpalkan” kannattajat näkivät sen puolestaan pienipalkkaisten naisten 
mahdollisuutena jäädä kotiin ja hoitaa itse lapsensa. (Räsänen & Majuri 1969, 79, 
90–94.) Työelämässä toimivien naisten ja miesten tasa-arvo oli vielä kaukana 1960-
luvulla. Suurimpia epäkohtia olivat naisten alhainen palkkataso, samasta työstä 
työntekijän sukupuolen mukaan maksettavat erisuuruiset palkat7 ja naisten erittäin 
huonot mahdollisuudet edetä johtaviin asemiin (Rotkirch 1969, 65). 

Tutkimuskohteina olevista Märta Tikkasen seitsemänkymmentäluvun romaa-
neista ilmenee fiktiivisesti, mikä merkitys ansioroolilla on naisen yksilöitymisessä. 
Nu imorronin lopussa Fredrika päättää kieltäytyä kompromisseista, jotka tukah-
duttavat hänen minuutensa. Hän kieltäytyy enää valitsemasta joko vaimon ja äidin 
roolia tai ansiotyötä. Hän haluaa ne kaikki. (Nu 152.) Ingenmanslandissa työnteosta 
ja osallistumisesta tulee Fredrikan elämän tärkeimpiä elementtejä. Hän kirjoittaa 
artikkeleita ajankohtaisista tapahtumista ja keskustelee niistä poliittisesti valveutu-
neen ystävättärensä Anjan kanssa (Ing 130–131).

Ansioroolin toteuttamista hankaloittavat Tikkasen romaaneissa ennen kaikkea 
lasten päivähoito ja asenteet naisten työssäkäyntiä kohtaan (vrt. Räsänen 1982, 24; 
Räsänen & Majuri 1969, 90–94). Fredrika yrittää löytää vakinaisen työpaikan voi-
dakseen palkata lastenhoitajan. Sillä tavalla hän voisi pitää puolensa Andersin kans-
6 Vuonna 1970 valituksi tulleita naiskansanedustajia oli 22 prosenttia eduskunnan jäsenistä ja 

vuonna 1999 37 prosenttia. Vuoden 2007 vaaleissa naiskansanedustajia valittiin 42 prosenttia. 
(Lähteenmäki 2000, 194; Astikainen 2007.)

7 Haavio-Mannilan (1968, 65, 275–276) tutkimuksen mukaan naisten tulot olivat 59 prosenttia 
miesten keskivuosituloista vuonna 1963. Prosenttiosuus oli pysynyt suunnilleen samansuurui-
sena vuodesta 1945 alkaen.
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sa, joka itsestään selvästi saa tehdä haluamiaan töitä, vaikka vastuu lapsista kuuluisi 
yhtä paljon hänellekin. (Ing 129–130.) Aviomiehen mielestä vaimon työ ei saa näkyä 
eikä kuulua. Mies kokee tulevansa laiminlyödyksi vaimonsa työssäkäynnin vuok-
si. (Nu 59; Ing 24, 112.) Myöskään vastuunjakoon lastenhoidossa mies ei kykene 
(Nu 89; Ing 130). Kotiäitinä olevalle ystävättärelleen Nenalle Fredrika joutuu selit-
tämään, miksi hän pitää naisten työntekoa ja julkisen lastenhoidon järjestämistä 
tärkeänä (Ing 50–51). 

Työ on Fredrikalle olennaisin osa hänen minuuttaan. Hän kirjoittaa posket heh-
kuen artikkeleita ja tietää, että hän ei enää koskaan voi luopua työstään. Fredrika 
työskentelee öisinkin ison teeannoksen voimin. Vaikka artikkeleita palautetaan jul-
kaisemattomina, hän jatkaa sitkeästi eteenpäin. (Ing 89–90, 129.)(Ing 89–90, 129.)

Arbetar så kinderna glöder, äntligen får hon fatt på tråden som ger känsla åt 
artikeln om turkarna, den kan röra stenar men är stram ändå och saklig. [– –] 
Tre timmar senare är hon färdig. [– –] Hon släcker alla lampor, sitter där i mörk-
ret men ser småningom allt bättre, gatlyktorna lyser in och snön därute gör det 
ljusare, så egendomligt tyngdlöst klarlagt. Utan att hon tänker och besluter vet 
hon att nu får det gå just som det vill och kompromissar gör hon aldrig mer i 
nånting viktigt. (Ing 90.)

Anu Kaipaisen Magdaleena ja maailman lapset -romaanin Martan yksilöitymispro-
sessi etenee, kun hän saa opettajan paikan ja pääsee muuttamaan pois synnyinko-
distaan. Ensimmäistä kertaa elämässään Martta tuntee itsensä vapaaksi. Oma huo-
ne on Martalle merkittävä autonomisuuden symboli (vrt. Pratt 1981, 165). Hänellä 
on idyllisiä haaveita, kuinka hän opettajana voisi vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja 
sitä kautta yhteiskunnan muutoksiin. (Mag 192–195.) Auskultointivihkoonsa Mart-
ta on kirjoittanut:”Mutta työssä on minun vapauteni. Kun minä teen työtä, minä 
olen vapaa.” (Mag 153.) Martasta tuntuu, että nyt hän ymmärtää paremmin entisiä 
aviomiehiäänkin. 

Miksi minä heitä vahdin, kun itsekin nyt juoksen mielelläni kokouksissa ja ta-
paan erilaisia ihmisiä. [– –] Miksi minä vaadin heitä muuttumaan kaltaisekse-[– –] Miksi minä vaadin heitä muuttumaan kaltaisekse- Miksi minä vaadin heitä muuttumaan kaltaisekse-
ni, kun loppujen lopuksi olin aika ikävä malli. [– –] Ihmisten tulisi saada elää[– –] Ihmisten tulisi saada elää Ihmisten tulisi saada elää 
vapaasti ja iloisesti keskenään, ketään ahtamatta, ketään omistamatta, olematta 
kenenkään omaisuutta. (Mag 194–195.)

Romaanissaan Kaipainen on valottanut myös 1960-luvulla paljon keskustelua he-
rättänyttä päivähoitotilannetta. Saatuaan työpaikan Martta vapauttaa äitinsä päi-
vähoidosta ja löytää mukavan hoitajan nuorimmalle pojalleen. Pojan mielestä hoi-
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totädissä ei ole muuta vikaa kuin, että tädin antamat pillerit maistuvat pahalle ja 
että sen jälkeen hän nukkuu koko päivän. Martta pitää pojan juttuja satuina. (Mag 
192.) Martan äiti Eukaaria ei ymmärrä, miksi tyttären täytyy muuttaa pois kotoa 
ja viedä lapsensa päivähoitoon. Eukaarian mielestä äidin paikka on kotona. Mar-
tan kysymykseen, pitäisikö myös yksinäisten äitien olla kotona, äiti ei osaa vastata. 
Martta toteaa, että päiväkoteja ei ole, koska yhteiskunta toimii sellaisten ehdoilla 
kuin hänen äitinsä. (Mag 68–69.)

Myös Eila Pennanen sivuaa päivähoitokysymystä Mongoleissa kuvatessaan Ee-
van ja Eino Peuran pojan Markun lapsuutta. Markulla ei ole ollut kiinteää päivähoi-
topaikkaa, vaan häntä on hoidettu milloin missäkin naapurissa. Enimmäkseen poi-
ka on saanut päivisin selvitä itsekseen, minkä hän on kokenut ahdistavaksi. (Mon 
225–226.) 

Kaipaisen romaanissa pohditaan syyllisyyden tematiikkaa monelta kannalta. 
Yksi on äidin syyllisyys. Martalla on olutkrouvissa huono omatunto, kun hän on 
jättänyt nuorimman poikansa valveille. Poika pelkäsi sängyn alla olevia ”Pyököjä” 
(Mag 90). Kuusikymmentäluvun suuressa sukupuoliroolikeskustelussa kiisteltiin, 
oliko naisella muita rooleja kuin äidin tai puolison rooli (ks. esim. Eskola 1969, 11–
15). Magdaleenassa ja maailman lapsissa tuodaan esiin naisen oikeus omaan elä-
mään. Toisaalta kirjassa korostetaan, kuinka nopeasti lapset kasvavat ja muuttavat 
pois. Tämä kuvastuu Martan unessa, jonka hän näkee kolmesta linnunpoikasesta. 

Kolme suuta auki täyttä huutoa [– –]. Kesä on lyhyt, Martta ajatteli siinä unessa.[– –]. Kesä on lyhyt, Martta ajatteli siinä unessa.. Kesä on lyhyt, Martta ajatteli siinä unessa. 
Kesä on lyhyt, ne lentävät kesän jälkeen. Mutta hän ajatteli myös että silloin olisi 
syksy. (Mag 163.)

Martan aikomuksena on ollut kasvattaa pojistaan uuden ajan ihmisiä. Tämä ei kui-
tenkaan ole toteutunut. Kaipaisen teoksessa ravistellaan Martan ajatuksin myös 
 isien vastuuta lapsista. 

Miksi ihmiset kasvatettiin siihen että piti olla isä. Kun ei näistä isistä kummin-
kaan ollut mihinkään. Äidinhän lapset olivat, ja äidille ne jäivät. Ja isä meni teke-
mään uusia lapsia. Isä meni vain, niin kuin mies menee, ja karisteli ne sylistään 
niin kuin roskat. (Mag 189.)

Tikkasen romaanien Fredrikan tapaan ansiotyötä korkealle arvottava on Mongolien 
Meri. Hän on Yhdistys 9:n luomaa naiskäsitystä vastaavan elämäntyylin edustaja, 
”menevä nainen”, joka pyrkii muuttamaan käsitystä naisen roolista (vrt. esim. Jal-
linoja 1983, 160–163). Meri on luonnontieteiden tohtori ja assistentti sekä rohkea 
ja huoleton nainen (Mon 41). Hänellä on kiinnostava työ, jonka kautta hänen on 
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mahdollista koetella älyllisiä resurssejaan ja siten toteuttaa itseään. Työ on Merille 
olennaisin osa hänen minuuttaan.

Minä olen tällainen, hän sanoi vetoavasti mutta hymyili samalla lieventääkseen 
vetoomusta. – Olen tavallaan oikea työmyyrä, käyttääkseni fraasia, jota en an-– Olen tavallaan oikea työmyyrä, käyttääkseni fraasia, jota en an- Olen tavallaan oikea työmyyrä, käyttääkseni fraasia, jota en an-
taisi poikien käyttää aineissaan, hm, niin, työmyyrä, työ on minun intohimoni, 
ehkä se on sairasmielisyyden oire. (Mon 50.)

Viittaus sairasmielisyyteen kielii, että tieteen maailmassa toimiva, työtä tärkeimpä-
nä asiana elämässään pitävä naistohtori oli harvinaisuus 1960-luvulla. Haavio-Man-
nilan (1982, 74) mukaan kyseisellä vuosikymmenellä naisia oli puolet maistereista 
mutta vain toistakymmentä prosenttia tohtoreista ja kolme prosenttia professoreis-
ta. Kuusikymmentäluvun asenneilmapiiriä ja negatiivista suhtautumista naisten 
uralla etenemiseen kuvastavat myös Mongolien Eino Peuran ajatukset. Miehestä ei 
tunnu mukavalta ajatella, että Meri ehkä joskus olisi professori (Mon 41–45). 

Yhdistys 9:n luoman ideologian mukainen menevä nainen ei uhrannut itseään 
työlle tai muille riennoille, vaan hän oli niissä mukana omien mieltymyksiensä 
mukaan. Familistinen uhrimieli oli muuttunut individualistisemmaksi ja hieman 
hedonistisemmaksi. (Jallinoja 1983, 160–161.) Tämä ideologia kuvastuu myös Mon
golien Merin toiminnassa. Työhön panostaminen on hänen oma valintansa ja in-
tohimonsa. Muillakaan elämänalueilla Meri ei toimi pakosta. Hän ei ole tietoisesti 
sitonut itseään avioliittoon, sillä hän haluaa olla riippumaton elämännautiskelija. 

Perustakoot muut perheitä, se ei ole minua varten. Ihmissuvun lisääminen ei 
kiinnosta minua. Tiedän että olen eräänlainen naisten maailman petturi, sillä 
nykyään sivistyneetkin naiset tavoittelevat perhe-elämän naiiveja iloja, lapsia, 
kuorsaavaa aviomiestä. [– –] Haluan olla riippumaton ja nauttia elämästä. Tutus-[– –] Haluan olla riippumaton ja nauttia elämästä. Tutus- Haluan olla riippumaton ja nauttia elämästä. Tutus-
tua ihmisiin. Seurustella. Oppia. Tuntea eläväni täysivireisesti. (Mon 45.)

Familismin otteessa vielä pyristelevässä 1960-luvun ympäristössä Merin kaltainen 
vapaa nainen saattoi vaikuttaa pelottavalta ja oudolta, mitä kuvaavat romaanin 
Einon asenteet. Vaikka mies toisaalta kokee Merin virkistäväksi keskustelukump-
paniksi ja eroottiseksi haasteeksi, toisaalta hän pitää tätä kylmänä naisena, fanaa-
tikkona ja intoilijana (Mon 278). Kuusikymmentäluvun asenneilmapiirissä yksinäi-
sen naisen asema nähtiin vielä paljolti ”läpikulkuasemana” matkalla avioliittoon. 
Yhteiskunnassa vallitsevien normatiivisten odotusten mukaan jokaisen yksilön oli 
mentävä naimisiin. (Stolte-Heiskanen 1969, 142–145.)

Työhön panostava, miesten kanssa tasaveroisesti toimiva nainen saa kovan ja 
kylmän naisen leiman vielä 1970-luvun fiktiossakin. Jeesuksen pienessä soturissa 



211

naisen yksilöityminen suomalaisessa
kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien

miehet mieltävät Riitan kylläkin hyväksi liikenaiseksi mutta valittavat samalla, että 
naisella on ”sisus rautaa ja jauhinkivet sydämen paikalla”. (Jee 11–12.) 

Mieselättäjyys–naishoivaajuus, joka joutui suomalaisessa yhteiskunnassa hyök-
käyksen kohteeksi 1970-luvulla (Julkunen 1999, 87–88), on Kerttu-Kaarina Suosal-
men romaanissakin kriittisen tarkastelun kohteena Elisan hahmon kautta. Kotirou-
vuuteen nähdään liittyvän monia naisen autonomiaa haittaavia riskitekijöitä, joista 
Elisan varjo-hahmo Riitta yrittää varoittaa. Naisella on suuri riski jäädä taloudelli-
sesti täysin turvattomaksi miehen elättäjyyden jostakin syystä pettäessä. Yhtä suuri 
vaara on joutua epäkypsän miehen alistamaksi, kuten on tapahtunut Riitan omassa 
avioliitossa. (Jee 77–78.) Toisaalta kotirouvuuteen nähdään liittyvän myös naisen 
puolelta itsekkäitä vaatimuksia. Kotiasioihin keskittyvä nainen voi sysätä vastuun 
perheen taloudellisista asioista kokonaan miehen kannettavaksi, mitä Suosalmen 
romaanin Elisakin tekee. Mieselättäjyys-mallissa myös parisuhteen tärkeimmiksi 
kriteereiksi nousevat helposti taloudelliset vaikuttimet (Jee 94). 

Jeesuksen pienessä soturissa Suosalmi käsittelee lastenkasvatusta monesta näkö-
kulmasta. Vastapooleina ovat autoritäärinen kasvatusmalli ruumiillisine kurituksi-
neen ja 1960-luvulla muoti-ilmiöksi noussut vapaa kasvatus. Liiallinen kuri ja pak-
ko nähdään ihmisen kasvua estäviksi tekijöiksi niin Elisan kuin hänen tyttärensä 
Siljankin kohdalla (Jee 41, 228–229). Lastensa fyysistä kuritusta sivusta seuraavaa 
äitiä pidetään yhtä syyllisenä kuin kurituksen toteuttajaa (Jee 118, 121). Romaanissa 
tuodaan esiin, että vapaa kasvatuskaan ei ole ääri-ilmiönä toteuttamiskelpoinen. 
Lapsi tarvitsee rajat kokeakseen turvallisuutta, mitä Elisan sisko Arja painottaa (Jee 
97–99). Jeesuksen pienessä soturissa esitetään myös 1960- ja 1970-luvuilla paljon 
keskustelua herättänyt ”avainlapsi”-kysymys. Lapsen jättämistä yksin kotiin selviy-
tymään Elisan pojan koulun rehtori pitää heitteillejättönä, joka kostautuu myöhem-
min esimerkiksi rikollisina tekoina (Jee 228–231). 

5.3.3 asenteiden vangit

Eukaaria Magdalainen edustaa romaanissa Magdaleena ja maailman lapset nais-
tyyppiä, josta haluttiin vapautua 1960-luvun Suomessa. Hän on omaksunut fami-
listisen perhekäsityksen ja patriarkaalisen yhteiskunnan arvot, normit ja asenteet, 
mitä kirjailija ironisesti kuvaa. Uuden naisen roolin toteuttamisen esteeksi nähtiin 
kuusikymmentäluvulla ennen kaikkea hitaasti muuttuvat asenteet. Familistisen 
ajattelumallin mukainen idyllinen kuva lieden ääressä ahertavasta kotihengettäres-
tä eli sitkeästi mielissä. Äidin kotonaoloa pidettiin familismissa ensiarvoisen tär-
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keänä lastenhoidon ja perheen hyvinvoinnin kannalta. (Ks. Haavio-Mannila 1968, 
183–185; Jallinoja 1983, 162, 171–177.)

Kaipaisen romaanihenkilön Eukaaria Magdalaisen elämän peruspilari on mies, 
jonka menestymistä työelämässä hän pitää myös omana saavutuksenaan. Nainen 
alistuu kaikessa miehensä tahtoon, jopa tämän henkiseen ja fyysiseen pahoinpite-
lyynkin. (Mag 68.) Alistumisen mallin hän on omaksunut jo lapsuudenkodissaan 
pappilassa, jossa isä on pakottanut hänet seisomaan ruokapöydässä (Mag 80). Eu-
kaaria pakenee todellisuutta haaveillen ja tyttökirjoja lukien. Hänen ainoa valin-
nanvapautensa on ”valmistaa ateria, kuka sen muuten olisi tehnyt”. (Mag 68.) Vaik-
ka aviomies on kova ja julma (Mag 135), Eukaarialla ei ole ammattitaidottomana 
paljon vaihtoehtoja. ”Viimeinen, jos hän tästä lähtisi. Hevosella ja postivaunuilla. 
Mutta mihinkäpä lähdit ja milläpä elit, jos se ottaisi hänestä eron. Kansaneläkkeel-
lä, varjele taivas.” (Mag 77.)

Kaikki uudet ajan ilmiöt pelottavat Eukaaria Magdalaista, ja hän muistelee kai-
hoisasti mennyttä maailmaa. Idylliset huvilat, lehtevät kujat ja omenatarhat ovat 
joutuneet väistymään ostoskeskusten tieltä (Mag 18). Miehensä oppien mukaisesti 
Eukaaria paheksuu syvästi veroja, sosialisoimista, viinaa ja seksiä ja tuntee kaiken 
vanhan romahtavan (Mag 21–22). Hän on omaksunut myös tekopyhän nöyrtymi-
sen taidon. Eukaaria on päättänyt kestää haisevat bussit ja humalaisten oksentelun, 
sillä krapulaa potevat ostavat kuitenkin lääkkeensä apteekista. Kestämisessä auttaa 
rukous. (Mag 19.) Eukaaria Magdalainen ei kykene hahmottamaan elämää oman 
kodin seinien ulkopuolella. Yhteiskunnan ajatteleminen on hänestä liian monimut-
kaista. 

Ennen oli perhe, nyt oli paljon perheitä, piti ajatella koko yhteiskuntaa kuin omaa 
perhettään. Kohta se riisuisi seinätkin pois ja tilalle lasia. Ikään kuin ei olisi yk-
sityisiä asioita. (Mag 69.)

Patriarkaalinen naisihanne esitetään Kaipaisen romaanissa menneen ajan ilmiönä. 
Eukaaria Magdalainenkin ymmärtää, että naisen asemaan on tulossa muutos, mitä 
hän pitää hyvänä asiana. Hän tietää myös oman aikansa olevan ohi. 

Ne pärjäävät, joitten miehet on kasvatettu uudenaikaisiksi, [– –]. – Minä kadeh-
din niitä, kun näen. [– –] Tämä on meille vanhemmille vaimoille kovaa aikaa. 
[– –] Minun aikani on jo ohi. (Mag 81.)

Eila Pennasen Mongolit-romaanin Marju Peura on Eukaaria Magdalaisen tavoin 
asenteidensa ja sovinnaisuutensa vanki. Marjun henkilökuvaan Pennanen on si-
sällyttänyt kuusikymmentäluvun rooliristiriitoja. Marju on ammatiltaan kääntäjä, 
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mutta lasten synnyttyä hän on jäänyt kotiäidiksi ja ”pikkuporvarisrouvaksi” (Mon 
184). Hän on omaksunut perinteisen roolimallin, jonka mukaan naisen ensisijainen 
tehtävä on toimia vaimona ja äitinä. Työn merkitystä elämän sisällön lisääjänä ja 
oman autonomian turvaajana hän ei ymmärrä (Mon 252). 

Minä rupean tolstoilaiseksi, välähti Marjun mielessä, järjetön pieni johdannai-
nen. Tyydytystä työstä. Jokin suuri kokonaisuus, jolle uhrata itsensä. Viihtymys, 
rauha. Ajatus. Aate. Sinä olet järjiltäsi. (Mon 254.)

Marju yrittää löytää elämälleen tarkoituksen miehen kautta siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Avioliittokriisi panee hänet miettimään, mikä merkitys hänellä on omana 
itsenään ilman perhettä. Nainen on kuitenkin liiaksi kiinni vanhoillisissa asenteis-
sa, jotta hän kykenisi muuttamaan elämänsä ulkoisia puitteita. Mongoleissa Eila 
Pennanen ei tuo yhtä selkeästi esiin ympäristön patriarkaalisia asenteita esimerkik-
si naisen työssäkäyntiä kohtaan kuin novellissa ”Hänen viimeinen rakkautensa”. 
Romaanin Eino Peura päinvastoin kritisoi vaimonsa vanhentuneita asenteita. Kysy-
mys on ennen kaikkea Marjun omasta halusta ja kyvystä muuttaa asenteitaan.

5.3.4 keisarinnan uudet aatteet

Kuusikymmentäluvun radikaaliliikkeen uudet aatteet eivät saa varauksetonta hy-
väksyntää tutkimuskohteissa. Kriittistä pohdintaa ajan aatteita kohtaan esitetään 
Anu Kaipaisen ja Märta Tikkasen teoksissa. Kaipaisen romaanissa on tyypillistä, 
että ajan uusia ilmiöitä tarkastellaan kahdesta vastakkaisesta näkökulmasta. Tätä 
ilmentävät esimerkiksi kunnanlääkärin ja apteekkarin toisistaan eriävät mielipiteet. 
Tikkasen romaanissa päähenkilö Fredrika käy sisäistä monologia itsensä kanssa. 

Anu Kaipainen on todennut, että kuusikymmentäluvulla hänen kotonaan istui 
ilta illan jälkeen ryhmä ”partasuita radikaaleja” sosialisoimassa apteekkia. Miehet 
kuuluivat samaan apteekkikomiteaan kuin Anu Kaipaisen mies Osmo. Heidän 
keskustelunsa kirjailija siirsi tekeillä olevan romaaninsa Magdaleena ja maailman 
lapset apteekkarin ja radikaalin kunnanlääkärin puheisiin. (Kaipainen 1986, 49.)8 
Kunnanlääkärissa henkilöityy kuusikymmentäluvun radikalismi. Mies protestoi 
sotilasdiktatuureja ja riistoa vastaan sekä asuu kommuunissa terveystalolla. Hän 
saarnaa Mataleenalle kehitysmaiden nälänhädästä ja muista katastrofeista. Vaikka 
Mataleena on kuullut ja lukenut kehitysmaiden hädästä, vasta nyt hän ymmärtää 

8 Useissa Anu Kaipaisen teoksissa (esim. Utuiset neulat ja Granaattiomena) on havaittavissa ai-
neksia hänen omasta elämästään. Vuonna 2002 antamassaan haastattelussa hän toteaa, että 
”kirjailija suodattaa aina kokemaansa elämää fiktioon” (Alftan 2002).
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asian. (Mag 51, 53–54, 58, 215–216.) Apteekkari Sakari Magdalainen vastustaa mil-
tei kaikkia niitä asioita, joita kunnanlääkäri haluaa edistää. Apteekkaria sosialismi 
ja radikaalikommunistit kauhistuttavat. (Mag 109–112.) 

Kaipaisen romaanissa Mataleenan yksilöitymispyrkimykset liikkuvat ideologi-
semmalla ja utopistisemmalla tasolla kuin hänen sisarensa Martan. Mataleena yrit-
tää löytää itseytensä toteuttamalla Toivon oppeja globaalisesta vastuusta ja lähim-
mäisenrakkaudesta, mikä ei kuitenkaan hänelle sovellu. Mitä enemmän hän yrittää 
asioihin paneutua ja niitä korjata, sitä syyllisemmäksi ja huonommaksi hän itsensä 
tuntee (Mag 144). Hän etsii turhaan identiteettiään ruusupuisesta kuvastimestaan 
(Mag 121). Omaisuuden lahjoittaminen ja hädänalaisten auttaminen eivät tee Ma-
taleenaa onnelliseksi. Vastuu lähimmäisistä ja koko maailman lasten hädästä on jo 
nuoruudesta asti syyllisyyttä poteneelle Mataleenalle liian raskas taakka kannetta-
vaksi. Hän ajautuu syvään henkiseen kriisiin ja tekee lopuksi itsemurhan. 

Annis Prattin mukaan sankarittaren itsemurha on naisten fiktiossa tyypillinen 
ratkaisu silloin, kun kirjailija näkee sankarittaren edustaman ideologian tai perin-
teisen naisen roolin rikkomisen mahdottomaksi vallitsevassa yhteiskuntanormis-
tossa. ”Literary insanity” peilaa teoksen kulttuurisen ympäristön kehityksen as-
tetta. Epätoivoiseen ratkaisuun päätyminen on usein kirjailijan voimattomuuden 
ilmaus vallitsevia sosiaalisia normeja kohtaan. (Pratt 1981, 36–37, 142–143.) Tul-
kintani mukaan myös Anu Kaipainen on vastaavalla tavalla katsonut Mataleenan 
itseydenetsintämallin utopistiseksi 1960-luvun ympäristössä. Mataleena ei kykene 
kanavoimaan uusia oppeja hedelmälliseksi toimintamalliksi tietoisuudessaan eikä 
oppien avulla löydä ratkaisumallia elämälleen. Carol P. Christin (1980, 27) mukaan 
sankarittaren henkinen herääminen ilman sosiaalista tukea voi johtaa tragediaan, 
kuten Mataleenallekin käy. Martan hahmon kautta romaanissa pohditaan Matalee-
nan itsemurhan syitä. 

Ehkä tällaisen ihmisen piti kuolla, Martta sanoi. – Hän oli niin erilainen kuin 
toiset. Ei hän olisi näissä systeemeissä selviytynyt. Näissä pärjää vain kova ja 
selväjärkinen tyyppi. Minä tarkoitan kun on kysymys meistä naisista. Nyt on 
naisten vallankumouksen aika. (Mag 259.)

Konkreettisiin asioihin pitäytyvän Martan kaltaisen henkilön yksilöitymistä kirjai-
lija vaikuttaa pitävän mahdollisena kuusikymmentäluvun yhteiskuntanormistossa 
(vrt. Pratt 1981, 36–37, 142–143). Romaanin lopussa Eukaaria Magdalaisesta tuntuu 
kuin hänellä olisikin ollut vain yksi tytär, ”tämä toimelias ja aikaansaava Martta, 
joka oli yhtäkkiä valmistunut virkaan ja nousi auliisti keittiöön, kun pullaviipaleet 
olivat lopussa” (Mag 262).
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Tutkimuskohteena olevissa Märta Tikkasen 1970-luvun romaaneissa päähenkilö 
Fredrika pohtii kriittisesti naisten välistä solidaarisuutta ja naisasialiikkeen tarkoi-
tusperiä. Ingenmanslandissa Fredrikan etsintä on konkretisoitunut, ja hän haluaa 
yhä enemmän itse päättää tekemisistään. Hän etsii aineksia ja tietoja oppiakseen 
jäsentämään naisen vapautuksen ehtoja (Eskola 1972). Yhteiskunnalliseen toimin-
taan osallistumisesta tulee yksi Fredrikan elämän tärkeimpiä elementtejä. ”Själv 
åker Freddi på äventyr. Hon åker på ett möte. Långt borta på en av Linjerna.” (Ing 
14.) Romaanissa Fredrika matkustaa Ruotsiin osallistuakseen naisten vapautuksen 
puolesta taistelevien naisten kokoukseen. Hän imee janoisena vaikutteita näiltä 
ruotsalaisilta ”taisteluiloisilta” naisasianaisilta ja viehättyy näiden tavasta välittää 
tasa-arvoisuusaatetta (Eskola 1972).

Å, hon beundrar dessa kvinnor som både kan och orkar, grips av deras entusi-
asm, hon bär plakat och delar ut broschyrer med dem, fri abort för alla, smärtfri 
förlossning är en rättighet som är självklar för varje kvinna (Ing 60).

Fredrika alkaa uskoa naisten väliseen solidaarisuuteen. Palatessaan kotiin matkal-
taan hän on täynnä ruotsalaisten tasa-arvoisuustaistelijoiden innostusta (Ing 62). 
Matkansa jälkeen hän tietää päämäärän, mihin on pyrittävä, mutta menettelytapoja 
hän ei vielä tiedä. 

Fredrikan naisyhteisökokemusta voidaan verrata Christin kuvaamaan mystiseen 
kokemukseen, joka edeltää naisten fiktion sankarittarien heräämistä todellisuu-
teen. Yleensä mystinen kokemus tapahtuu luonnossa, mutta se voi tapahtua myös 
yhteiskunnassa tai yhteisössä. Näissä kertomuksissa sankaritar herää voimantun-
toon, jonka hän on saanut sosiaalisen ryhmän tai liikkeen kautta. (Christ 1980, 23.) 
Felskin (1989, 132, 139) mukaan kokemus naisyhteisössä antaa ikään kuin viiteke-
hyksen sankarittaren sukupuoliselle identiteetille.

Uudestisyntymismatkansa loppuvaiheessa käytyään itsensä kanssa syvällisiä si-
säisiä keskusteluja Fredrika kyseenalaistaa oman osallistumisensa, joka on tuntunut 
aiemmin tärkeältä. Hän huomaa olleensa suurisuinen vouhottaja, joka on vedonnut 
Marxiin ja Engelsiin lukematta heidän tekstejään. Fredrika kyselee itseltään, mikä 
on saanut hänet leikkaamaan, potkimaan ja polkemaan. (Ing 148.)(Ing 148.)

Ingenmanslandin lopussa Fredrika johtaa naisjoukon Bossen kustannusyhtiöön 
osoittamaan mieltä Esther Vilarin naisasialle vahingollisen kirjan julkaisemista 
vastaan. Mielenosoitus epäonnistuu, eikä kirjan julkaisemista voida estää. Tämän 
jälkeen Fredrika miettii, mikä keino voisi parhaiten viedä perille naisen yksilöllises-
sä ja yhteiskunnallisessa vapauttamisessa. Onko välttämätöntä tyytyä kävelemään 
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puukengillä lasinsirujen yli, jotka näyttävät ainoastaan olevan jäljellä sisaruudesta 
ja solidaarisuudesta? (Ing 163–183.)(Ing 163–183.)

Tikkasen romaanin Fredrika uskoo, että naisten yksilöllisen ja yhteiskunnallisen 
vapautumisen avaimet ovat heidän omissa käsissään. Heidän on itse parannettava 
asemaansa ja järjestettävä oma vallankumouksensa. (Ing 165.) Fredrika näkee nai-
sen yksilöitymistä edistävien olosuhteiden parantamisen laajana yhteiskunnallise-
na tehtävänä. On luotava sellaiset olosuhteet, että jokainen nainen saisi mahdolli-
suuden yksilöitymiseen. Päämäärä on Fredrikalle selvä, mutta keinot, miten siihen 
päästään, Tikkanen jättää avoimiksi. Toistaiseksi Fredrikan on tyydyttävä ”omaan 
pieneen vapauteensa pienessä purkissa ja kansi päällä” (Ing 184). 

5.4 kumppanuutta etsimässä 

5.4.1 tasa-arvo ja feministinen tutkimus

Kuusikymmentäluvulta alkaneen yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena to-
teutettiin seuraavalla vuosikymmenellä monia perhepoliittisia uudistuksia, jotka 
paransivat naisten työssäkäyntimahdollisuuksia. Tätä voidaan pitää yhtenä syynä 
siihen, miksi naisen työssäkäynnin oikeutus ja lasten päivähoitojärjestelyt eivät 
enää nouse tutkimuskohteina olevissa 1980–2000-lukujen teoksissa samalla tavalla 
keskiöön kuin kahden edellisen vuosikymmenen teoksissa. Ansioroolin sijaan nai-
sen yksilöitymisprosessin keskeiseksi asiaksi nousee kumppanuus miehen kanssa. 
Kirjallisuudesta esiinnouseva suunta on linjassa myös feministisen liikkeen pyrki-
mysten kanssa.

Historiallista kehityskulkua ajatellen kuusi- ja seitsemänkymmentälukujen 
vaihteesta tuli vedenjakaja, jolloin alettiin rakentaa palkkatyöäitiyteen perustu-
vaa yhteiskuntaa. Naisten työssäkäyntiä edistäviä uudistuksia olivat muun muassa 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan perustaminen 1972, äitiyslomaetuuksien paran-
taminen moneen kertaan 1971–1982 ja naisrajoitusten poistaminen valtionviroista 
1972–1976. (Julkunen 1999, 87–88.) Työn ja perheen yhteensovittamisessa oli kuusi-
kymmentäluvun jälkeen periaatteena, että molemmat vanhemmat käyvät työssä ja 
että lapsi on päivähoidossa (Jallinoja 2006, 143). Tehdyt perhepoliittiset uudistukset 
edistivät naisen taloudellista riippumattomuutta, joka on kriittinen tekijä hänen au-
tonomiassaan. Tämän ehdon toteutuminen antoi sijaa muiden yksilöitymisen osa-
alueiden käsittelylle. 
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Kuusikymmentäluvun jälkeinen feministinen liikehdintä on panostanut toimin-
taansa perinteisten poliittisten järjestöjen ja valtiollisten rakenteiden ulkopuolella. 
Keskeinen feministisen toiminnan muoto oli 1970-luvulla epämuodollisissa nais-
ryhmissä tapahtuva tiedostamistoiminta. (Koivunen, Anu 1996, 93–94.) Epämuo-
dollisten tiedostamisryhmien lisäksi Suomessa oli seitsemän- ja kahdeksankym-
mentäluvuilla myös järjestäytyneempää naisasialiikkeen toimintaa. Ajanjaksoa, 
joka alkaa vuonna 1973 ja ulottuu 1980-luvun puolelle, kutsutaan naisasialiikkeen 
kolmanneksi taistelukaudeksi. Sen keskeisiä järjestöjä olivat Feministit – Feminis-
terna ja Naisasialiitto Unioni. Feministiseen naiskäsitykseen kuului olennaisena 
osana ajatus, jonka mukaan itsenäistynyt nainen etsii ihmissuhteensa uudelta poh-
jalta. Avioliiton ja ydinperheen ei enää katsottu olevan itsestään selvä kehys naisen 
ihmissuhteille. Tässä tapahtui muutos verrattuna Yhdistys 9:n ideologiaan, jonka 
ydinajatuksena oli edistää perheellisten naisten oikeutta ansiotyöhön. (Jallinoja 
1983, 19, 236–237.)

Seitsemänkymmentäluvun feministinen liike ohjasi keskustelun naisen yksilöi-
tymisestä uuteen vaiheeseen, jonka tunnusmerkiksi tuli ihmissuhdeideologia. Se 
sisälsi huomattavasti pidemmälle menevän vaatimuksen yksilöitymisestä kuin kah-
della edeltäneellä naisasialiikkeen vaiheella oli ollut. Feministisen naiskäsityksen 
keskiössä ja emansipatorisena aineksena oli autonominen ihminen, jonka toteutu-
minen vaati kaikkien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten pakonomaisten kytkentöjen 
katkaisemista. Ihmisellä nähtiin olevan tärkeä rooli yhteiskuntajäsenyyden ulko-
puolella. Hänen tuli olla ”ihminen” sen yksilöityneessä muodossa. Yksityisen elä-
män alueiksi miellettiin sellaiset, joilla autonomisen yksilön oli ainakin periaattees-
sa mahdollista olla ”oma itsensä”. Tällaisia alueita olivat perhe ja sen osina kotityö, 
avioliitto ja seksualiteetti. Ihmissuhteissa nähtiin nyt naisemansipaation mahdolli-
suus. Feministien vaatimuksena oli, että naisten on itse saatava hallita ruumistaan 
ja päättää esimerkiksi abortista. Palkkatyö jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, ja fe-
minististä naiskäsitystä luonnehti voimakas perhe- ja avioelämän arvostelu. (Jallin-
oja 1983, 223–226, 250–252.) 

Vaikka naisen ansiorooli ei ollut naisasialiikkeen kolmannen taistelukauden 
tärkein teesi, sen merkitys ei yleisessä naistietoisuudessa kuitenkaan vähentynyt. 
Muun muassa kirjailija Marja-Leena Mikkola (1995, 254–255) toteaa tulisieluisesti 
vuonna 1981, että ”kotitöiden ’korkeampien kvaliteettien’ korostaminen ja pyrki-
mykset palauttaa naiset työelämästä koteihin merkitsevät jälleen koko naissuku-
puolen tuomitsemista toisarvoisuuteen, mitättömyyteen, taloudelliseen ja henki-
seen riippuvuuteen miehistä”. 

Naisen yksilöitymisen näkökulmasta feminististä naiskäsitystä voidaan pitää 
tarpeellisena täydennyksenä ja jatkona Yhdistys 9:n aloittamille naisen roolin muu-
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tospyrkimyksille. Feministinen liike toi esiin naisemansipaatiota vaativat lisäalueet, 
kuten avioliiton ja kotityöt. Korostamalla ”ihmisen roolia” se toi esiin myös yksi-
löitymisen syvemmän merkityksen. Sen sijaan feministisen liikkeen vaatimukset, 
joiden mukaan ihmisen autonomia edellyttää sosiaalisten ja yhteiskunnallisten pa-
konomaisten kytkentöjen katkaisemista, liikkuivat yksilöitymisen näkökulmasta 
katsottuna kuitenkin epärealistisella pohjalla. Yksilöityminen on ihmisen sisäisten 
tarpeiden ja niiden ulkomaailmaan sovittamisen synteesi. Jungin (1967, 333–334) 
näkemyksen mukaan ihminen vieraantuu kollektiivisesta ihmisyydestään, mitä 
yksilöityminen kypsimmillään on, mikäli hän haluaa toteuttaa ainoastaan henkilö-
kohtaisia mahdollisuuksiaan. 

Naisliikkeen pyrkimys tiedostaa naisen alistettu asema sen ilmenemisen eri 
alueilla on vaikuttanut myös feministiseen kirjallisuudentutkimukseen etenkin sen 
alkuvaiheessa 1970-luvun alussa. Tuolloin tutkimuksen kohteina olivat mieskir-
jailijoiden virheellisinä pidetyt naiskuvat, mutta tästä kirjallisen misogynian do-
kumentoinnista luovuttiin kuitenkin pian. Uhrina olemisen sijaan naiset haluttiin 
nähdä omien mielikuviensa ja historiansa tekijöinä, ja huomion kohde siirtyi nais-
ten kirjoittamaan kaunokirjallisuuteen.9 (esim. Todd 1988, 21; Morris 1997, 26–27.) 
Uraauurtava teos suomalaisen feministisen kirjallisuudentutkimuksen alueella oli 
vuonna 1989 ilmestynyt ”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen naiskirjallisuu
den linjoja. Angloamerikkalaiseen 1970-luvun loppupuolen tutkimussuuntaan lin-
jautuva teos esitteli laajasti suomalaista naiskirjallisuuden traditiota nostaen esiin 
myös unohdettujen ja tutkimuksen marginaaliin jääneiden naiskirjailijoiden teok-
sia sekä purkaen viihde- ja korkeakulttuurisen kirjallisuuden rajoja. (Enwald 1999, 
209; Grönstrand 2005, 17–18; Lappalainen & Rojola 1990, 53–55.) 

Feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa on ollut pyrkimyksenä löytää erityi-
nen naisten kirjallisuuden traditio, jolla on oma arvonsa. Tässä naisten erityisyyt-
tä korostavassa tavassa arvottaa kirjallisuutta on perustana näkökulma, joka ottaa 
huomioon naisten kokemukset sekä naiset subjekteina. De Beauvoirin näkemys, 
jonka mukaan nainen on objekti ja toinen, on siten joutunut uuteen valoon. Nais-
keskeinen näkökulma merkitsee uutta suhtautumista sukupuolieroon, jota ei enää 

9 Kirjallisen misogynian vastakohdaksi Elaine Showalter kehitti gynokritiikiksi (gynocriticism) 
nimetyn tutkimussuunnan, jossa keskitytään naisten kirjoituksiin. Tätä suuntaa, joka ilmeni 
erityisesti Yhdysvalloissa, voidaan pitää feministisen kirjallisuudentutkimuksen toisena vaihee-
na. Teoksessaan A Literature of Their Own. British Women Novelists from Brontë to Lessing (1977) 
Showalter jäljittää naisten kirjoittaman kaunokirjallisuuden perinnettä 1800-luvulta 1960-lu-
vulle ottamalla mukaan myös monia unohdettuja kirjailijoita. Muita feministisen kirjallisuu-
dentutkimuksen alkuvaiheen merkittäviä tutkimuksia olivat muun muassa Sandra Gilbertin ja 
Susan Gubarin teos The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the NineteenthCentury 
Literary Imagination (1979) ja Ellen Moersin kirja Literary Woman (1976). (Showalter 1984, 13; 
Morris 1997, 77–86; Todd 1988, 25–27; Paananen 1995, 14–19.) 
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nähdä alistamisen välineeksi vaan rikkauden lähteeksi. (Esim. Paananen 1995, 11; 
Kosonen 1996, 184; Rojola 1996, 159–164.) 

Naiseron ja naisten erityisyyden määrittelyyn liittyen on muotoutunut kaksi 
strategista näkemystä: separatismi ja integraatio. Eroon perustuva separatistinen 
näkemys korostaa naisen kokemukseen ja kulttuuriin pohjaavan erityisyyden löy-
tämistä ja irrottautumista miesten maailmasta. Integraatiostrategiassa puolestaan 
korostetaan, että naisten erilaisuus on katsottava valtakulttuuria täydentäväksi. Jäl-
kimmäisessä näkemyksessä on pyrkimyksenä tasa-arvo eli samojen oikeuksien ta-
kaaminen molemmille sukupuolille. Suomessa feministinen tutkimus on painottu-
nut tasa-arvoon ja kytkeytynyt osaksi valtiollista tasa-arvopolitiikkaa, mistä syystä 
jyrkkää kahtiajakoa mainittujen näkemysten välille ei ole kehittynyt. (Koivunen & 
Liljeström 1996, 16–17; Leppihalme 1995, 22.) 

Feministisessä keskustelussa eron käsite on teoretisoinnin myötä laajentunut al-
kuperäisestä ideastaan eli naisen ja miehen välisestä sukupuolierosta tarkoittamaan 
myös naisten keskinäisiä ja sisäisiä eroja.10 Tämä dekonstruktiivinen malli asettaa 
perinteiset feministiset argumentit uuteen valoon. Vaikka feministinen tutkimus 
pyritään ”ulospäin” suuntautuneessa dialogissa esittämään yhtenäisyytenä ”me”, 
sisäisessä dialogissa sen sijaan kritikoidaan nais- ja kokemus-käsitteiden yleistävää 
ja yhtenäistävää luonnetta. Feministisen liikkeen alun pitäen miehisiin valtaraken-
teisiin kohdistama kritiikki on kääntynyt naisten sisäisiin valtarakenteisiin. (Esim. 
Koivunen & Liljeström 1996, 20–21; Paananen 1995, 13; Rojola 1996, 165–168.) 

Naisliikkeen toinen ja kolmas taistelukausi sekä feminismin kehittyminen ovat 
antaneet virikkeitä myös tutkimuskohteina oleviin teoksiin. Kuten olen edellä esit-
tänyt, esimerkiksi 1960-luvulla kirjallisuuteen ilmestyi menevän naisen prototyyp-
pi, joka vastasi Yhdistys 9:n käsitystä ansiotyötä tekevästä naisesta. Feministisen 
liikkeen ihmissuhdeideologian voidaan katsoa olleen ainakin osasyynä siihen, että 
1980-luvun kirjallisuudessa käännyttiin lisääntyvästi yksilötason ongelmiin, kuten 
oman identiteetin muodostamiseen ja perhesuhteisiin (ks. Hosiaisluoma 1991, 34). 
Tutkimuskohteina olevat Idströmin, Ylimaulan ja Siekkisen teokset ovat esimerk-
keinä tästä. Fiktiiviset naishahmot ovat muuttuneet feminismin kehityksen myötä 
myös yhä enemmän oman elämänsä subjekteiksi. Feminismi, joka etenkin Tikka-
sen ja Snellmanin teoksissa selkeästi tuodaan esiin, on luonteeltaan tasa-arvoon 
tähtäävää ja essentialistista. Naishahmoja yhdistäväksi tekijäksi nähdään jokin hei-

10 Feministisessä keskustelussa käytetään kahta eron käsitettä: essentialistista ja dekonstruktiivista 
mallia. Edellinen perustuu naisten ja miesten väliseen eroon ja jälkimmäinen naisiin ryhmänä 
tai naiseen kategoriana sisältyviin eroihin. Mainitut mallit voidaan nähdä toistensa kilpailijoi-
na. (Paananen 1995, 13.)
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tä koskettava alistusmekanismi miesten taholta. Naishahmojen keskinäisiä eroja ei 
nähdä ristiriitoja aiheuttavaksi tekijäksi. 

Feministinen liike ja tutkimus ovat teemoittaneet useita Anja Snellmanin teok-
sia. Vuonna 1995 ilmestynyt romaani Pelon maantiede kertoo radikaalifeministisen 
tutkijaryhmän toimista. Feministiryhmän integraatio-, motivaatio- ja psyykkaus-
istunnoissa käsitellään naisten kokemia traumoja, jotka ovat syntyneet mieskoke-
muksista. Naisia yhdistäviksi asioiksi nousevat suru, raivo ja kosto. Groteskeina 
kostotoimenpiteinään naisryhmä tekee iskuja, joissa he kiduttavat miehiä tai te-
kevät miesten omaisuudelle vahinkoa. Tutkimuskohteena olevassa Safari Clubissa 
kuvataan feminismiä ironisesti miehen näkökulmasta. Teoksen miespäähenkilön 
Ukrin mielestä kolleganaiset sotkevat feminismin nimissä itsestään selviä asioita 
ja samentavat yliopiston ilmapiiriä. Ainejärjestökin on muuttunut naisvaltaiseksi, 
hermostuneeksi ja hysteeriseksi kuin ”menopaussia lähestyvä ämmä”. Opiskelijaty-
töt pukeutuvat ankeasti ja treenaavat ruumiinsa leveäharteiseksi. (Saf 115.)

Miehistä oli tullut yhteiskunnan alistettu, nöyryytetty, vaiennettu luokka. Kaik-
kialta kuului kärkästä sirkutusta ja vaativaa mäkätystä, kaikkialle mutanttitytöt 
ja -tantat halusivat ulottaa reviirinsä. Miehillä oli yllään lasikatto, ympärillään 
lasiseinät ja allaan lasilattia. [– –] Missä oli miesvahvuus? Mihin hiipunut mies-
kunto? Mihin haalistunut miesmuisti? (Saf 116.)

Ukrin aloitteesta on perustettu myös Testos-yhdistys, johon voivat liittyä vain mie-
het. Yhdistyksen tavoitteena on kyseenalaistaa käsitykset perimän ja kasvatuksen 
vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen sekä synnyttää julkista keskustelua naisten 
ja miesten geneettisen perimän eroista. Nämä erot heijastuvat monin tavoin suku-
puolten väliseen työnjakoon yhteiskunnassa. Testos halusi siten auttaa suomalaista 
ja kansainvälistä naistutkimusta johtamalla huomion ongelmien evolutiiviseen al-
kuperään. (Saf 253.)

Sari Malkamäen teoksessa sivutaan feministisiä tiedostamisryhmiä. Marraskuun 
tyttärien Varpulle opiskeluvuosina tapahtunut osallistuminen tiedostamisryhmien 
toimintaan on merkinnyt tärkeää kasvun aikaa, ”kartantekoa omista mahdolli-
suuksista”. Varpu ja hänen ystävättärensä Annukka ovat olleet ”naistietoisuusryh-
mien vakiokasvoja tai vertailevan erotiikan kenttätutkijoita, lähdössä kehitysyh-
teistyöhön Mosambikiin tai luomuviljelijäksi Savoon”. Annukasta on kehkeytynyt 
luottohenkilö, jolle Varpu sisarensa lisäksi kertoo omat yksityisimmät asiansa. (Mar 
63–64.) 

Fiktiivisten teosteemojen inspiroinnin lisäksi feminismi on vaikuttanut kirjal-
lisuuteen myös siten, että populaariviihteeksi luettua naiskirjallisuutta on alettu 
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arvottaa uudelleen 1980-luvulta alkaen (Enwald 1999, 209). Kahdeksankymmen-
täluvulla tapahtui myös historiallinen ”kulttuurikumous”, jolloin naisdebytanttien 
määrä ensimmäisen kerran Suomen kirjallisuushistorian aikana ylitti miesdeby-
tanttien määrän. Sukupuolinen tasa-arvo nais- ja mieskirjailijoiden välillä lähestyi. 
(Varpio 1991, 16; Hosiaisluoma 1991, 33.) 

5.4.2 kaksi yhdessä rinnakkain 

Naisen ja miehen välisen kumppanuuden etsintä muodostuu naisen itseyden etsin-
nässä keskeiseksi erityisesti tutkimuskohteina olevissa Märta Tikkasen romaaneis-
sa. Jo seitsemänkymmentäluvun alussa ilmestyneissä teoksissa päähenkilö Fredrika 
etsii vastauksia siihen, mitä hyvä kumppanuus tarkoittaa ja mitä se vaatii molem-
milta osapuolilta. Tikkasen päähenkilö ilmentää jo etukäteen niitä pyrkimyksiä, 
jotka nousivat keskeisiksi naisasialiikkeen kolmannen taistelukauden myötä myö-
hemmin 1970-luvulla. 

Fredrika kokee, että suhteen alussa vallinnut voimakas yhteenkuuluvaisuuden 
tunne on muuttunut tukahduttavaksi aviomiehen sairaalloisen mustasukkaisuu-
den ja itsekkyyden vuoksi (Nu 56–57). Rakkauteen on tullut myös särö siitä syystä, 
että Anders ei ole lukenut Fredrikan kirjeitä, jotka nainen on kirjoittanut miehel-
le tämän ollessa Amerikassa. Kirjeissä nainen on paljastanut miehelle sisimmät ja 
arimmat asiansa. (Nu 60–63.) Romaanin lopussa Fredrika ymmärtää, että hänen on 
etsittävä itsensä ei ainoastaan itsensä vaan myös Andersin takia. Heille molemmil-
le olisi liian vaarallista, jos Fredrika katkeroituisi ja alkaisi syyttää siitä Andersia. 
Tämä merkitsisi loppua sille ”kaksipäiselle aasille”, jonka he yhdessä muodostavat 
(Nu 151). Nu imorronin sanoma kiteytyy lyhykäisyydessään Fredrikan pohdintaan:sanoma kiteytyy lyhykäisyydessään Fredrikan pohdintaan:: 
”kan två huvud börja tänka var för sej utan att de fyra benen trasslar in sej varann 
och snubblar” (Nu 152).

Merete Mazzarellan (1985, 177) mukaan kirje-episodi on merkittävä symboli sii-
tä, kuinka suuressa määrin Fredrikan roolina on nähdä ilman, että hän itse tulee 
nähdyksi. Tikkasen Nu imorron ei anna paljon toivoa siitä, että tasa-arvoinen rak-
kaus olisi toteutettavissa. Romaanin lopussa Fredrika on hyväksynyt sen tosiasian, 
että Anders ei koskaan itse tule näkemään heitä missään ”kaksi yhdessä rinnakkain” 
-tilanteessa. Tämä edellyttäisi, että miehen pitäisi nähdä Fredrika ja ottaa hänet ko-
konaan vastaan. Vaihtoehtona on, että Fredrika saa luvan kamppailla itsekseen. 

Ingenmanslandissa Fredrika haluaa yhä enemmän itse päättää ja vastata tekemi-
sistään. Tietty vaihe hänen elämässään jää taakse eli vaihe, jolloin hän mukautuu 
Andersin vaatimuksiin ja kulkee ”tämän perässä hanhenmarssia” (Ing 25). Tämän 
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jälkeen he ovat tasaveroisempia kilpailemaan omasta elintilastaan. Kumppanuuden 
kriteerinä Fredrika pitää sitä, että mies seisoo hänen rinnallaan mutta ei estä häntä 
suuruudellaan (Ing 156). Yksilöitymisprosessinsa loppuvaiheessa käytyään itsensä 
kanssa syvällisiä sisäisiä keskusteluja Fredrika ymmärtää olleensa epärehellinen 
Andersia kohtaan. Hän ymmärtää pettäneensä heidät molemmat tarjoamalla itses-
tään vain peilikuvia ja mukautumalla miehen vaatimuksiin. (Ing 152–154.)

Yhdeksänkymmentäluvulle tultaessa Tikkasen romaanihahmojen asettamat 
kumppanuuden vaatimukset tiukentuvat. Personliga angelägenheterin molemmat 
naishahmot eli AnnaCi ja Cecilia asettavat parisuhteen tärkeimmäksi kriteeriksi 
kumppanin kyvyn ja halun nähdä nainen syvintä sisintä myöten. Mikäli tämä vaa-
timus ei toteudu, naishahmot uskaltavat tehdä itsenäisiä ja rohkeita ratkaisuja. 

Personliga angelägenheterin tyttären tarinassa on kuvattu vastaavanlainen kir-
je-episodi kuin Nu imorronissakin. Rakastetun ulkomaanmatkan aikana AnnaCi 
purkaa ikäväänsä kirjeisiin, jotka hän antaa miehelle luettavaksi tämän palattua 
matkalta. Mies ei kuitenkaan ehdi lukea kirjeitä, koska hän haluaa kertoa AnnaCil-
le rakkaudestaan ja heidän yhteisestä tulevaisuudestaan. Tarjottuaan toistamiseen 
kirjeitä luettavaksi ja miehen jätettyä ne lukematta AnnaCi pyytää miestä lähte-
mään. ”Han gick och ingenting skulle komma att hända.” (Per 219–220.)”Han gick och ingenting skulle komma att hända.” (Per 219–220.)(Per 219–220.)

Verrattaessa Personliga angelägenheterin kirje-episodin loppuratkaisua Märta 
Tikkasen esikoisromaaniin voidaan eräs selitysmalli löytää naisen yhteiskunnal-
lisen aseman kehittymisestä. Vuonna 1970 ilmestyneessä Nu imorronissa Fredri-
kan ratkaisuna on tilanteeseen alistuminen, mikä ilmentää mainitun ajankohdan 
naisen yhteiskunnallista asemaa. Nainen oli sosiaalisesti sidotumpi mieheensä (ks. 
Jallinoja 1983, 224). Vaikka mies ei halunnut oppia tuntemaan naista syvällisesti, 
nainen joutui hyväksymään asian. Käsitys avioliiton ja ydinperheen merkityksestä 
naisen ihmissuhteiden itsestään selvänä kehyksenä alkoi saada vaihtoehtoisia mal-
leja vasta myöhemmin 1970-luvulla feministisen liikkeen myötä (ks. Jallinoja 1983, 
236–237). Tämän kehityksen seurauksena 1990-luvun nainen kykeni jo tekemään 
rohkeampia ratkaisuja, mitä heijastaa myös Personliga angelägenheterin AnnaCin 
päätös.

Personliga angelägenheterin kypsempi sankaritar Ceciliakin tietää tarkalleen, 
mitä hän haluaa parisuhteeltaan. Hän kiteyttää kumppanuuden tärkeimmiksi kri-
teereiksi vapauden ja riippuvuuden sekä yksinäisyyden ja läheisyyden, kaikkea ta-
sapainossa. 

Hon ville ha frihet. Och beroende. Båda, sa hon, i balans. Hon ville ha stimu-
lans och utmaningar, olikheterna i det som var annorlunda. Kontrasterna och 
ömsesidigheten. Inte våldets hänsynlöshet men aldrig heller den uppoffrande 
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hänsynens långsamma kvävningsdöd, sparlågornas förolämpning. Hon ville ha 
ensamheten som var nödvändig och närheten som var en förutsättning och en 
utgångspunkt. (Per 202.)(Per 202.)

Symbolisessa itsensälöytämispaikassa eli Norrgårdissa tapahtuneen välienselvitte-
lyn jälkeen mies ja nainen lopulta löytävät toiveilleen tasapainon. Miehen tunteet 
ovat niin vahvoja, että lopulta hän antaa niille vallan ja päästää naisen ”yksityis-
alueelleen”.

Kumppanuus miehen kanssa nousee naisen yksilöitymisprosessin keskiöön myös 
Raija Siekkisen romaanissa. Saaressa vanhenemistaan pelkäävä Paula hakee turvaa 
miehestä, joka ei halua sitoutua eikä nähdä naista kokonaisena (Saa 42–45). Naisen 
ja miehen välisen kommunikaation heikkous ja erilaiset odotukset parisuhteesta 
kertovat, että sukupuolten välillä ei ole saavutettu yhteisymmärrystä. Siekkisen ro-
maanissa ulkomaailma ja yhteiskunta, jossa päähenkilö elää, jää etäiseksi ja frag-
mentinomaiseksi. Ympäristön asenteita naisen yksilöitymispyrkimyksiä kohtaan ei 
romaanissa suoraan kuvata. Naisen ja miehen välisestä suhteesta sekä mantereen 
talon asukkaiden kommenteista voi päätellä, että yksinään elävää itsenäistä naista 
pidetään epänormaalina. Parisuhde olisi normaalimpi elämisen muoto. 

Jallinojan mukaan feministisessä liikkeessä painotettu ihmissuhdeideologia ja 
vaatimus omakohtaisista ratkaisuista, mikäli nainen ei parisuhteessaan voinut olla 
”oma itsensä”, johti helposti yksinäisyyteen. Nainen oli valmis priorisoimaan au-
tonomiansa kumppanuuden edelle, mikäli se oli välttämätöntä. Käytännössä tämä 
merkitsi avioerojen ja naimattomuuden lisääntymistä. (Jallinoja 1983, 236–237.) 
Mainittu feministisen liikkeen markkinoima rohkeus valita yksinäisyys epätyydyt-
tävän parisuhteen tilalle näkyy tietoisena tekona Tikkasen 1990-luvun romaanin 
AnnaCin ratkaisussa. Siekkisen romaanin päähenkilön ratkaisuna yksinäisyys on 
enemmän olosuhteiden sanelema. 

Tikkasen romaanin Fredrikan peräämää ”kaksi yhdessä rinnakkain” -kump-
panuutta kuvaa Anja Snellman Safari Clubissaan. Helenan ja hänen aviomiehensä 
Eeliksen välistä kommunikaatiota sävyttää positiivisuus. Mies ymmärtää vaimoaan 
tämän pienistä eleistäkin ja antaa tälle vapauden toteuttaa itseään. Toisen kunnioit-
taminen sekä rakkaus ja välittäminen ovat heidän parisuhteensa keskeisimmät ele-
mentit.
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5.4.3 naisen ja miehen kieli

Tutkimuskohteina olevissa kertomuksissa kirjailijat ovat ilmentäneet naisen ja mie-
hen välistä kommunikaatiota tai sen puutetta symbolisesti puheen tai kirjoituksen 
kautta. Vartion romaanissa Annin ja Napoleonin suhteelle on leimallista keskinäi-
sen kommunikaation heikkous ja pinnallisuus. Mies ei ole kiinnostunut Annin elä-
mästä ja syvimmistä tunteista. Hän kuuntelee naisen puheita kasvoillaan ilme, jossa 
on ”kohteliasta välinpitämättömyyttä”. Puheet Annin tyttärestä tympäisevät häntä 
jo etukäteen. (Se 44.) Annin on vaikea ymmärtää miehen mietteitä:”Mies puhuu, 
puhuu nopeasti ja pysähtyy välillä tapailemaan sanaa. Nainen ei oikein aina ym-
märrä, mitä mies tarkoittaa.” (Se 24.)

Vastaava kommunikaation heikkous sekä naisen ja miehen välinen keskinäinen 
ymmärtämättömyys kuin Vartion romaanissa ilmenee myös Siekkisen Saaressa. 
Naisen ja miehen käsitykset parisuhteesta ja elämästä ovat täysin erilaisia (Saa 77). 
Romaanissa tuodaan kuitenkin esiin myös muutoksen mahdollisuus. Tätä kuvaa 
symbolisesti mantereen talon nuoren pojan oivallus saaressa, jonne hän soutaa Pau-
lan lähdettyä. Katsoessaan kotiaan vastarannalta poika tuntee sen vieraaksi ja oival-
taa, että hänen oma elämänsä voisi olla muualla erilaista kuin pahansuopaisuutta 
henkivässä kodissaan. (Saa 100.) ”Hän istui kalliolla, pani puukon tuppeensa, ja hi-
das, raskas lämpö levisi hänen ruumiiseensa.” Oivaltaessaan asian pojan mieleen 
muistuvat saari, meri ja kuu eli feminiinisyyden symbolit. (Saa 112.) Myöhemmin 
poika vielä muistaa, että saaressa kallionhalkeamassa on ollut kuollut kettu, joka 
on symboloinut Paulan unelmissa parempaa elämää (Saa 113–114). Tämä ilmentää, 
että miehen ja naisen unelmat voivat kohdata ja että yhteinen kieli voi löytyä. 

Personliga angelägenheterissä naisen ja miehen kielen eroa pohditaan sekä tyt-
tären että isän tarinoissa. AnnaCin tarinassa Fullbright-stipendiaatti, kielitieteilijä 
kertoo Karibianmeren saariryhmästä, jossa miehillä ja naisilla on ollut oma kielen-
sä jo vuosisatoja. Naiset puhuvat lasten kanssa omaa kieltään. Kun pojat kasvavat, 
he pääsevät mukaan miesten metsästysryhmään ja alkavat käyttää isiensä kieltä. 
Naiset ja miehet ymmärtävät toisiaan. AnnaCin mielestä täälläkin tapahtuu jos-
kus samalla tavalla paitsi, että pojat ovat unohtaneet äitiensä kielen. AnnaCi on sitä 
mieltä, että kieli on todellisuuden tulkintaa. Jokainen kuultu ja kirjoitettu sana tuli-
si miettiä tarkasti, samoin myös se, mitä jätetään sanomatta. (Per 45–46.)

Hélène Cixous ja Luce Irigaray esittävät naiskirjoituksen ja naispuheen pat-
riarkaalista binaariajattelua torjuvana naisen vapautusvälineenä. Naiskirjoitus on 
Cixousin mukaan poissaolon, järjettömyyden ja kaaoksen kieltä. Irigaray puoles-
taan korostaa naispuheen dialogisuutta. (Enwald 1999, 210.) AnnaCin suulla Märta 
Tikkanen haluaa mielestäni sanoa, ettei naiskirjoituksen välttämättä tarvitse olla 
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cixousilaista kaaosta. Sanottu ja sanomaton tulisi miettiä tarkasti. Tikkanen pe-
rää Irigarayn tarkoittamaa aitoa dialogia. Karibian saariryhmän heimon naiset ja 
miehet ymmärtävät toisiaan, vaikka he puhuvatkin eri kieltä. Pojat eivät unohda 
äitiensä tunnevaltaista kieltä, mikä mahdollistaa aidon dialogin. Naisen ja miehen 
biologinen erilaisuus ei merkitse keskinäistä ymmärtämättömyyttä.

Isän tarinassa Cecilian kirjeet vaikuttavat Lorenzin mielestä aluksi lapsellisilta ja 
yksinkertaisilta. Nainen puhuu vuolaasti ja sekavasti entisestä elämästään. Mies ei 
kuitenkaan tunne oloaan kiusaantuneeksi vaan antautuu mukaan keskusteluun. 

Jag fann mig plötsligt inbegripen i en dialog med henne, road av att tala till hen-
ne, ge hennes ord ett gensvar, kasta ut stickrepliker, fånga upp och återbörda 
bollar som jag tyckte mig uppfatta studsande på hennes rader (Per 102).

Aluksi Lorenzista tuntuu, että Cecilia ei lainkaan puhu heidän tapaamisestaan. 
Kuulosteltuaan naisen äänensävyä rivien välistä mies oivaltaa, että naisen ajatukset 
ovat kuitenkin koko ajan siinä hetkessä, jolloin he istuivat rinnakkain. ”Nu tittade”Nu tittade 
hon mig rätt i ögonen via sina bokstäver.” (Per 101–102.)(Per 101–102.) 

Cecilian tapaaminen ja hänen kirjeensä saavat Lorenzissa aikaan muutoksen. 
Hänkin alkaa avata kivettynyttä sisimpäänsä naiselle. Mies aktivoituu työssään ja 
harrastuksissaan ja haluaa heittäytyä johonkin, jonka hän tuntee järjenvastaiseksi. 
Nainen ”laittoi hänen suuhunsa sanoja, jotka eivät olleet pitkään aikaan löytäneet 
sinne”. (Per 105.) Hänen persoonallinen puhuttelutapansa ja hänen äänensä, joka 
kuuluu selvästi sanojen takana, herättävät miehessä halun vastata (Per 107).

Nu föreföll det viktigt att utforma inte bara orden utan varje bokstav, att ta också 
mellanrummen, tomheten i min tjänst. Jag ville att sidorna skulle bilda helheter, 
unika, aldrig tidigare sedda, aldrig upprepade. (Per 108.)(Per 108.)

Hélène Cixousin ja Luce Irigarayn mukaan naiskirjoitus on yhteydessä naisen ruu-
miiseen ja tunteisiin. Se on verrattavissa imettämisen kaltaiseen ruumiilliseen ta-
pahtumaan. Cixous pitää naiskirjoitusta patriarkaatin vastaisena vallankumouk-
sellisena voimana. (Hosiaisluoma 2003, 619–620.) Sinikka Tuohimaa on tutkinut 
Märta Tikkasen Storfångaren-teoksen kirjoitustapaa ja todennut sen täyttävän hä-
nen naiskirjoitukselle määrittelemänsä kriteerit. Naiskirjoitus käsittelee muun mu-
assa kysymystä naisena olemisesta. Naiskirjoitukselle on ominaista tiedostamatto-
man esiintuominen, ja sitä kutsutaan ruumiin kirjoitukseksi. Tuohimaan mukaan 
kysymys kirjoituksesta tulee Storfångaressa niin keskeiseksi, että teosta voidaan pi-
tää metafiktiona. (Tuohimaa 1994, 8, 48–51, 111.) 
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Myös Personliga angelägenheterissä naiseuden ja miehisyyden käsitteleminen 
kielen ja kirjoituksen kautta on olennaista. Cecilian vuolas ja sekava puhetulva 
on hänen ruumiinsa kieltä. Tiedostamaton puhuu hänen kirjeidensä rivien välis-
tä. Tärkeää ja oleellista on, että mies ymmärtää naisen kielen. Kieli tai keskinäisen 
ymmärryksen puute ei ole Lorenzin ja Cecilian suhteessa kommunikaation este. 
Lorenz ymmärtää Ceciliaa sekä tämän sanallisen että sanattoman kielen kautta. 
(Per 114–121.) 

5.5 äitimyytin romutus

5.5.1 äitiyden ristipaineessa 

Mitä hänelle merkitsee olla äiti tässä maassa, jossa lapsille riittää ruokaa, rauhaa 
ja rakkautta. Riittää tarhoja, tarroja ja terveyttä. Äidin osaa on helpotettu monel-
la tavalla, mitä merkitsee olla äiti? (Idy 190.)

Työn ja kumppanuuden lisäksi äitiys on keskeinen elementti naisen yksilöitymises-
sä, mahdollisuus ja uhka. Äidiksi tuleminen ja toisaalta äitiydestä irtaantuminen 
vaikuttavat naisen käsitykseen omasta itsestään. Näissä kriittisissä kohdissa hänen 
on ratkaistava ne ristiriidat, jotka liittyvät äitiyden ja muiden rooli-identiteettien 
yhteensovittamiseen. (Ks. Niemelä, Pirkko 1979, 156–160.) Lasten myötä naisen on 
mahdollista saavuttaa syvempi itsetuntemus ja nähdä elämä laajempana kokonai-
suutena. Äitiyttä on helppo käyttää myös tekosyynä naisen omien tarpeiden lai-
minlyöntiin. 

Äidin roolia ja äitiyttä ovat rasittaneet ja rasittavat edelleenkin11 monet myyt-
tiset ihanteet. Kuusikymmentäluvun lopulla julkaistun teoksen Miesten maailman 
nurjat lait artikkelissa ”Äiti: myytti vai tragedia” Eeva Kilpi luonnehti suomalaista 
äiti-ihannetta yhdistelmäksi ”pilvenreunalle nostettua madonnaa” ja ”itsensä lap-
silaumalle uhrannutta naisrauniota”. Äitiydestä oli hänen mielestään tehty mart-
tyyriutta, joka lunastetaan uhrautumisella, ja myytti, joka aiheuttaa syyllisyyden-
tunteita. (Kilpi 1969, 174.) Riitta Auvisen mukaan äitimyytti tukee miehen valtaa 
jakamalla naiset kahteen vastakkaiseen rintamaan: hyviin ja huonoihin äiteihin. 
Samanaikaisesti kun yhteiskunnassa on ainoastaan yksi ”mieslaji”, naisia onkin 
kahta lajia. Harjoittamalla ”divide et impera” -periaatetta äitimyytti työskentelee 

11 Vielä 2000-luvulla pidetään yleisenä ihanteena sitä, että ”hyvä äiti” on kotona ainakin hoitova-
paan ajan. Ks. luku 5.6.3.
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miehen puolesta. (Auvinen 1979, 184–185.) Tutta Palin (1996, 228) toteaa, että äitiy-
den analyysi on ollut feministisessä ajattelussa keskeistä, sillä naista on arvotettu 
hänen uusintamiskykynsä mukaan. 

Äitimyytin problematisoinnista ja äitiyteen liittyvien asennelukkiutumien au-
komisesta tuli yksi 1980-luvun kirjallisuuden keskeisteemoista (esim. Enwald 1999, 
207). Aihetta oli pohjustettu jo kuusikymmentäluvulla, jolloin suomalaisessa yh-
teiskunnassa vallinnutta dualistista naiskuvaa alettiin kaunokirjallisin keinoin 
kritisoida. Esimerkiksi Anu Kaipaisen romaanissa Magdaleena ja maailman lapset 
kyseenalaistetaan naisen viattomuuden ja syntisyyden olemus. Tutkimuskohteina 
olevissa murrosvaiheeksi nimeämäni ajan teoksissa äiteihin liitetään jo inhimilli-
siä piirteitä, jolloin marttyyrin sädekehä himmenee, mutta äitikuvan perimmäistä 
olemusta ei vielä näkyvästi kyseenalaisteta. Heidi Jaakkola (2000, 110) toteaa, että 
ensimmäiset säröt suomalaisen naiskirjallisuuden äitikuvaan ilmestyivät laajem-
min 1970-luvulla. Tämä on nähtävissä mielestäni myös Jeesuksen pienessä soturissa, 
jossa Elisan äiti kuvataan ymmärtämättömäksi ja puolueelliseksi. Hän saa kuiten-
kin synninpäästön, sillä tytär haluaa antaa anteeksi kokemansa epäoikeudenmu-
kaisuudet. (Jee 38–49.) Vasta 1980-luvulla äitiyden teema yleistyi ja laajeni sisällöl-
tään (ks. Enwald 1999, 207), ja äitiyden vaiettuun kääntöpuoleen alettiin pureutua 
voimallisemmin. Äitimyyttiä ja siihen liittyviä viha- ja rakkaussuhteita purkavat 
muun muassa Annika Idström ja Anna-Maija Ylimaula tutkimuskohteina olevissa 
romaaneissa. 

Idström ja Ylimaula liitetään ns. pahan koulukuntaan (esim. Enwald 1989c, 690). 
Liinaleena Leiwon mukaan pahuuden käsittely erottuu yhdeksi yleiseksi teemak-
si 1980-luvun kirjallisuudessa, vaikka yhtä vallitsevaa tyylisuuntaa ei ole helppo 
linjata vuosikymmenen pirstoutuneisuudessa ja moninaisuudessa. Paha on saanut 
eräänlaisen vuosikymmenen tunnussanan aseman muun muassa Hannes Sihvon 
1980-luvun suomalaista kirjallisuutta luotaavissa teksteissä. Tutkijoiden ja kriitikoi-
den pahan koulukuntaan liittämien kirjailijoiden tuotannossa pahuus on erityisen 
keskeinen elementti ja sen käsittelytavassa on jotain omaperäistä. Idströmin ja Yli-
maulan lisäksi pahan koulukuntaan on liitetty useita muitakin kirjailijoita, muun 
muassa Anja Snellman ja Hannu Salama. Mainittuun ryhmittymään kuuluviksi ni-
metyt kirjailijat eivät muodosta mitään varsinaista opillista koulukuntaa. Heille on 
yhteistä ainoastaan tapa käsitellä jotain pahuudeksi nimettyä asiaa samaan tyyliin. 
Pahan koulukuntaan liitetyt piirteet hävisivät vähitellen yhdeksänkymmentäluvul-
le tultaessa. (Leiwo 2003, 102–103; ks. myös Hosiaisluoma 1991, 37–38.)

Yrjö Hosiaisluoman mukaan pahan koulukunnan teokset ilmentävät kirjoitus-
ajankohtansa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa piilevää pahuutta, jota ei-
vät selitä niinkään taloudellis-sosiaaliset tekijät kuin ihmisen psyykessä piilottele-
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va hyvän ja pahan välinen taistelu. Annika Idströmin romaani Isäni rakkaani on 
esimerkkinä tästä. (Hosiaisluoma 1991, 38.) Leiwo puolestaan yhdistää pahuuden 
selkeämmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hänen mielestään pahan koulukunnan 
tuotantoa seurailemalla 1980-luvulta 1990-luvulle löydämme kuvan huonosti voi-
vasta suoritusyhteiskunnasta, joka vähitellen muuttuu kohti jotain uutta. Romaa-
neissa ja novelleissa esitetään kärkevää yhteiskuntakritiikkiä yksityisen ihmisen 
kokemusmaailman kautta. Proosasta ilmenevä pahuus on markkinatalouden raa’an 
logiikan ja kovien arvojen sokeaa noudattamista. Pahan koulukunnan teokset ovat 
osa yhteiskunnallista dialogia ja aikansa peili. (Leiwo 2003, 103–105.)

Anna-Maija Ylimaulan Idyllissä pahoinvointi näyttäytyy sekä yksilötason 
psyykkisenä ongelmana että yhteiskunnallisena ilmiönä. Romaanissaan Ylimaula 
kyseenalaistaa ulkoisesti hyväosaisen perheen onnellisuusilluusion ja kärjistää äi-
tiyden ristiriidat traagiseen ratkaisuun asti. Pahuus johtuu Idyllissä ensisijaisesti 
perheen ulkopuolisista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Perheenjäsenten keskinäisiä 
suhteita ei varsinaisesti kuvata pahoinvoinnin syinä. Romaanin Ansa ajautuu äi-
tiyden loukkuun nopeasti kasvavan lapsikatraansa myötä jouduttuaan luopumaan 
omista urahaaveistaan. Monilapsisen perheen perustaminen on ollut Ansan ja hä-
nen miehensä Turkan tietoinen ratkaisu. He ovat halunneet modernin suurperheen 
aavistamatta kuitenkaan, että yhteiskunnalta tai lähimmäisiltä ei saa mitään tukea. 
(Idy 158–160.)

Ylimaulan romaanissa päähenkilö pohtii paljon syitä, jotka ovat johtaneet siihen, 
että perheet ja lapsia kotona hoitavat naiset jäivät yksin. Yhteiskunnallisen kehityk-
sen ja elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena perhettä avustavien työntekijöi-
den luokka on poistunut. Kotiapulaisia ei enää ole tarjolla, koska työttömyyskor-
vaus on hyväksyttävämpi palkka. ”Kokonainen sukupolvi on varttumassa ihmisiä, 
joiden ei ole koskaan ollut pakko tehdä työtä.” Naapuriapuakaan ei saa, koska suo-
malaisen yhteiskunnan katsantokannan mukaan sopu säilyy sitä paremmin, mitä 
vähemmän ollaan tekemisissä. Perheiden eristäytymistä edistävät myös työelämän 
asenteet. Pienten lasten äidin paikan katsotaan olevan kotona, ei työelämässä. (Idy 
158–160.)

Ansan äitiyden taakkana ovat vanhat syvään juurtuneet asenteet, joiden mukaan 
naiset ovat aina kunniakkaasti selvinneet hoitovelvoitteistaan. Neljättä lasta odot-
taessaan hän kertoo neuvolassa epäilevänsä, miten hän jaksaa hoitaa yksin kaikki 
lapset. Neuvolan työntekijä lohduttaa häntä sanoen: ”Eikö ole hyvä kuitenkin, ettei 
ole karjaa hoidettavana lasten lisäksi, entisillä äideillä on ollut paljon lapsia ja paljon 
karjaa.” (Idy 162–163.) Ansan äitiyden kuormaa lisää perheen ja oman uran yhteen-
sovittaminen. Hänen tiedemaailmassa ansioitunut ystävättärensä Linda toteaa, et-
tei hänessä ja Ansassa ole pohjimmiltaan eroa. Hän on tehnyt enemmän tutkimusta 
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ja vähemmän lapsia, ja Ansa on tehnyt päinvastoin. Kumpikin on yrittänyt yhdistää 
kaksi mahdotonta asiaa yhden naisen elämään. ”Elämä on yksi ilmapallo jos toisesta 
päästä puristaa, niin toinen pää paisuu kunnes pamahtaa.” Lindan mielestä vain 
itserakkaat ja itsekkäät ihmiset hankkivat enemmän kuin yhden lapsen. Turkka ja 
Ansa ovat jyrkästi eri mieltä. (Idy 174–175.)

Leiwon (2003, 107) mukaan pahan koulukunnan teoksissa on tyypillistä, että 
kristillisen etiikan merkitys ihmisten elämässä vähenee. Samalla murentuvat perhe 
instituutiona, perinteiset sukupuoliroolit ja totunnainen työnjako. Näiden tradi-
tionaalisten peruselementtien horjuessa ihminen ei enää tiedä, mihin hän peilaisi 
minuuttaan ja mitä hän käyttäisi identifioinnin kohteena. Elämän suorittamisen si-
säiset vaatimukset ja ulkoiset olosuhteet eivät sovi yksiin, mikä ilmenee Ylimaulan 
romaanin Ansan tarinassakin. 

Idyllissä käsitellään myös vuosikymmenen hengen mukaisesti pahuuden eksis-
tentialistista olemusta ja oikeutusta. Pahuus nähdään ihmisen sisäsyntyiseksi omi-
naisuudeksi, joka periytyy ja joka ilmenee kasvatuksesta huolimatta. Ansan poika-
kin haluaa leikkiä teloitusleikkejä, vaikka häntä on yritetty varjella väkivallalta. 

Kodeistahan sen rauhankasvatuksen piti alkaa. Vaikka miten tekee niin tulok-
sena on aina sen vastakohta mitä on tavoitellut. Mikä on se sisäänkasvanut paha, 
josta ei saa otetta ja jota on niin vaikea hallita. Jos tuo lapsi ei ole hyvä ihminen 
ja jos hänestä ei tule hyvä aikuinen, niin sitten tässä maailmassa ei ole hyvää 
ihmistä olemassakaan. Ketään ei ole niin paljon rakastettu kuin häntä, ketään ei 
ole varjeltu pahalta yhtä hyvin kuin häntä. Mikä pojassa on pahaa, on se samaa 
kuin Turkassa ja Ansassa, vaikka he luulivat, että esikoinen on sataprosenttisesti 
hyvä, hurmaava ja ymmärtäväinen lapsi. (Idy 183.)

Ansaa järkyttävät myös ihmisen ahneus ja tavaranhimo eli ne raadolliset piirteet, 
jotka ovat seuranneet ihmiskuntaa läpi vuosisatojen. Hänelle tulee paha mieli, kun 
hän näkee ”haaskalintuja saaliinjaolla”. (Idy 187.) Ihmisten välinen myötätunto 
tuntuu myös kadonneen, mikä tekee koko yhteiskuntasuunnittelusta turhauttavan. 
”Miksi kannattaa lukea, kirjoittaa, tutkia, toimia ja järjestää asioita oman itsensä 
uhraten. Mitä hyötyä?” (Idy 153–154.)

Ansa myöntää itselleen, että hän ei hallitse lastenkasvatusta. Lasten kanssa päte-
vät eläinmaailman lait, joissa ”nopein ehtii, vahvin voittaa ja ovelin saa”. Hän huo-
maa käyttävänsä pelkästään kasvatusoppaiden kieltämiä keinoja eli houkuttelua, 
uhkailua ja kiristystä. Vastapainoksi hän yrittää kuitenkin olla johdonmukainen, 
hellä ja kärsivällinen. (Idy 189–190.) 

Miettiessään mitä merkitsee olla äiti tässä maassa, Ansa mieltää sen merkitsevän 
epävarmuutta ja pelkoa sekä kykenemättömyyttä ja voimattomuutta. Se merkitsee 
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myös etuoikeutta toimia paitsi kynnyspuuna myös savenvalajana ja viestinviejänä. 
Äidin on oltava taistelija ja ikuinen optimisti, naispuolinen Che Guevara silloinkin, 
kun hän tuntee voimiensa hiipuvan. (Idy 190–191.) 

Äitiys on osattava kantaa yksin. Huonoja äitejä ei kertakaikkiaan ole olemassa, ei 
riittämättömiä eikä kiittämättömiä. Tässä pohjoisessa maassa äitiys on aina kuu-
lunut niihin hyveisiin, jotka on osattu kunniakkaasti ja nurkumatta hoitaa, sil-
loinkin, kun lapsia on ollut pitkästi toistakymmentä. Suurperheissä kasvatetaan 
hyviä ihmisiä, jotka ovat sopeutuvaisia ja auttavaisia. Ansa on kiittämätön eikä 
oikein jaksa iloita siitä, että taloudessa ei ole lasten lisäksi karjaa hoidettavana. 
Ansa on nainen ja hänellä on naisen mieli, eikä siitä kukaan osaa ottaa selkoa, 
mitä se haluaa. (Idy 202.)

Ylimaulan romaanihahmo pohtii myös naisten syyllisyydentunteiden syntymisen 
syitä. Myyttisen äitiyden sädekehän vaaliminen on juurrutettu syvään kasvatuksen 
keinoin. Kehän rikkominen ja omien voimavarojen rajallisuuden tunnustaminen 
saavat naisen tuntemaan huonommuutta. Huono omatunto on naisen jatkuva seu-
ralainen. 

Huono omatunto, mistä se tulee, herkkä ja arka, jolle on niin helppo uskotella 
vähimmästäkin syystä tai täysin ilman, että on tehnyt jotain väärin ja pian hän 
itsekin ajattelee, että niin se varmaan on ja outo levoton nakerrus alkaa sisim-
mässä, hakkaa sen seinää kuin tikka mätää puuta (Idy 15).

Pinnallisesti katsoen Ansan elämä vaikuttaa olevan kunnossa, ja koti näyttää siis-
tiltä turvapaikalta pahassa maailmassa (Idy 189). Miehen mielestä heidän kaikki 
toiveensa ovat toteutuneet, sillä heillä on toisensa ja paljon lapsia. Miehen tarjoamat 
matkat ja turkit eivät kuitenkaan kompensoi sitä puutetta, jota Ansa kokee elämäs-
sään olevan. Hän on toivonut elämältään muutakin kuin perhettä. Unelmat tut-
kijanurasta ovat kadonneet. Imettäessään neljättä lastaan Ansa tuntee, että kaikki 
huolet ja pettymykset siirtyvät maidon mukana tuohon pieneen ja viattomaan, joka 
tuoksuu hyvältä ja rakastetulta. Ansan henkinen pahoinvointi alkaa näkyä jo fyysi-
sessä olemuksessakin alistumisen merkkeinä. Mies toteaa, ettei hän enää pian kestä 
katsella vaimoaan. (Idy 192–196.) 

Idyllin loppuratkaisuna Ansa hukuttaa lapsensa ja itsensä. Kertoja jättää luki-
jan pääteltäväksi, tapahtuuko se unessa vai todellisuudessa. Romaanissa todetaan 
päivän olleen alusta loppuun pelkkää unta. (Idy 207–209.) Leiwon (2003, 103) mie-
lestä pahan koulukunnan teoksista välittyy tietynlainen tuttuudentunne: kaikki 
voisi tapahtua omassa naapurissa. Unen ja todellisuuden rajankäynti kyseenalaistaa 
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normaaliuden, ja teosten näennäisen tutunoloisessa maailmassa voi tapahtua mitä 
tahansa.12

Romaanin kärjistetyllä loppuratkaisulla, jota aikalaiskritiikeissä pidettiin epäus-
kottavana ja groteskina (esim. Alasalmi 1984), kirjailija haluaa tulkintani mukaan 
saada lukijansa pohtimaan naisen asemaa ja ahdinkoa hänen yrittäessään yhdistää 
uran ja perheen. Molemmat asiat ovat naisen autonomian keskeisiä rakennusainei-
ta. Toivona tulevasta Ylimaula jättää romaanissaan henkiin pienen Amandan, joka 
hallitsee vauvauinnin. Ehkä tytär rohkenee kaataa kaikki kategoriat, ja ehkä hän 
onnistuu paremmin tekemään mahdottomasta mahdollisen. (Idy 193.) 

Idyllin tavoin pyritään myös Annika Idströmin Sinitaivaassa hävittämään äitiy-
den mystinen glorifiointi valottamalla sen negatiivisiakin puolia. Idströmin myö-
hemmässä tuotannossa keskeiseksi nouseva raadollinen pahuuden tematiikka on 
esikoisromaanissa vielä lievää ja laimeaa. Sinitaivaan henkilöhahmojen kokema 
vallitsevin tunnetila on ahdistus, joka johtuu joko henkilöiden omista tai lähipii-
rin teoista. Toinen tunne on viha, joka näyttäytyy erityisesti päähenkilön Virpin 
yksilöitymisprosessin loppupuolella. Vaikka romaanin naishahmot elävät taloudel-
lisesti vaatimatonta elämää, ulkoisilla seikoilla ei ole mainittavaa merkitystä heidän 
pahoinvointinsa syinä. Äidin rooliin ja äitiyteen liittyvät ristiriidat ja ongelmat ovat 
pikemminkin sisäsyntyisiä ja asenteista johtuvia. 

Idströmin romaanissa äitiyttä tarkastellaan usean naisen näkökulmasta. Uhrau-
tuva ja itsensä unohtava myyttinen äiti saa uusia variaatioita. Nainen joutuu to-
teamaan, että lapset voivat olla myös esteitä naisen oman elämän toteuttamiselle. 
Virpi kokee poikansa kiusankappaleeksi miesystävänsä vierailun aikana (Sin 68). 
Romaanin Toini on pyhittänyt koko elämänsä lapselleen unohtaen omat tarpeensa. 
Murrosikäinen tytär hallitsee äitinsä elämää kovin ottein ja lopettaa muun muassa 
äitinsä orastavat miessuhteet lyhyeen. Tilanne ahdistaa Toinia, mutta toisaalta hän 
julistaa tekopyhästi, että äitien on ajateltava ennen kaikkea lastensa parasta. ”Anne 
on minulle tärkeintä maailmassa, hän itki, – minä en koskaan voisi sitä hylätä.” (Sin 
14–17, 80–83, 148–154.) 

Äidin oikeutta omaan elämään kuvataan Sinitaivaassa Virpin äidin Ritan kautta. 
Lasten lähdettyä pois kotoa Rita on omistautunut työlleen ja sisustanut kodin omaa 
työntekoaan varten. Omaa identiteettiään vahvistaakseen hän on ottanut käyttöön 
taiteilijanimen Rita Raivio. Kutomakoneet ja kissat ovat vallanneet talon parhaat 
paikat, ja poismuuttaneilla lapsilla ei ole enää sijaa synnyinkodissaan. (Sin 22–29.) 

Idströmin romaani pyrkii hävittämään myyttisen ihannoinnin myös lapsen nä-
kökulmasta tapahtuvasta äitisuhteen tarkastelusta. Virpin äitisuhde on ristiriitai-

12 Vrt. esimerkiksi Annika Idströmin romaanin Isäni rakkaani (1981) loppu.
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nen. Vanha koti ja äiti vetävät puoleensa ”kuin lämmin syli ja samalla tyrkkivät ty-
lysti pois”. Mitä lähemmäksi hän kotiaan tulee, sitä enemmän häntä ahdistaa. Syytä 
tähän epämääräiseen oloonsa hän ei aluksi tunnista. (Sin 22.) Yksilöitymisproses-
sinsa aikana tekemänsä tunteiden inventaarion myötä Virpissä nousee voimakas 
viha äitiään kohtaan, jonka hän ymmärtää olleen syyllinen vanhempiensa avio-
eroon (Sin 244–247). Pohjimmaisena syynä Virpin vihaan ovat kuitenkin isäikävä 
ja eroahdistus. Toisaalta hän kaipaa isää auktoriteetikseen, ja toisaalta hän tietää, 
että isän valta on väistynyt. Uutta vallan mallia ja maailmankuvaa symboloiva äiti 
pelottaa ja herättää aggressioita. 

Yrjö Hosiaisluoman (1991, 38) mukaan kahdeksankymmentäluvun proosaa 
leimaa isän etsintä. Pertti Karkama toteaa, että eräiden naiskirjailijoiden teoksis-
sa isä-motiivi saa mainitulla vuosikymmenellä uusia merkityksiä. Isän ja tyttären 
suhdetta kuvaavissa teoksissa kyseenalaistetaan isän valta eli patriarkaatti, joka on 
rakennettu miehiseksi kutsutulle logiikalle ja väkivallalle.13 Kertomuksille on omi-
naista, että aluksi tyttären lapsuusmuistoista palautuu mieleen isän ihannekuva, 
joka kuitenkin pian pirstaloituu tyttären huomattua isänsä heikkouden. Subjektiu-
tensa menettänyt isä on luovuttanut vallan perheessä äidille. Isän osuus voi teokses-
sa olla sivujuonteenomainen mutta paljastuu myöhemmin johtomotiiviksi. (Karka-
ma 1994, 285–286.) Myös Sinitaivaassa on Karkaman luonnehtimia piirteitä. Virpin 
isä on ollut alkoholisoitunut ja heikko mies, jota kohtaan tytär tuntee häpeänse-
kaista ikävää. Perimmäisenä kysymyksenä Sinitaivaassakin on patriarkaatin vallan 
murtuminen. Uudessa tilanteessa tytär tuntee olevansa eksyksissä ja kohdistaa tästä 
johtuvan vihansa pintatasolla äitiinsä, joka symboloi uutta auktoriteettimallia. 

Isän vallan murtumisesta ja mieskuvan särkymisestä voi Karkaman mukaan 
seurata umpikuja, josta naisen on itse löydettävä oma tiensä ulos (Karkama 1994, 
286). Isän vallan ja auktoriteetin sijaan tyttären on löydettävä uusi feminiiniseen 
strategiaan perustuva arvomaailma ja toimintamalli. Idströmin romaanissa on viit-
teitä, että päähenkilö löytää uuden mallinsa. Voimallisen vihantunteen jälkeen Vir-
pi kykenee ymmärtämään äitiään. Fasadinsa alla äitikin on ihminen, jolla on omat 
salatut surunsa ja haaveensa. 

Ritan kädet kuin jäätynyttä rautaa ja kasvot, joista puhkeaa surullisia kukkia, 
vedenalaisia, salattuja kukkia, joita kukaan ei ole vielä koskaan nähnyt ja sen sil-
mistä näkyi tuska, jota mitkään kyyneleet eivät vie pois ja siksi se ei itke, että nyt 
minä tiedän senkin, miksi Rita ei itke, paitsi silloin kun se teeskentelee ja aina se 
on teeskennellyt, sillä usein se itkee (Sin 253).

13 Ks. Lorelei Cederstrom (2002, 135–136). Hän toteaa, että isä nähdään yleisesti patriarkaalisen 
kulttuurin symbolina isän ja tyttären suhdetta kuvaavassa kirjallisuudessa tai teoriassa. 
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Pahan koulukunnan teoksissa perhettä kuvataan usein yksityisenä helvettinä, jossa 
ihmiset ratkovat riippuvuusongelmiaan sekä viha- ja rakkausristiriitojaan. Perhe-
suhteet ovat muuttuneet sekaviksi ja ahdistaviksi ja ovat vailla luonnollista tunne-
pohjaa. (Leiwo 2003, 108; ks. myös Hosiaisluoma 1991, 38.) Myös Idströmin Sinitai
vaassa on nähtävissä näitä piirteitä. Kaikki Ritan lapset ovat eri tavoin riippuvaisia 
äidistään ja hakevat hänen hyväksyntäänsä. Lukkiutuneet suhteet oirehtivat Tuulin 
ylitunnollisuutena, Pian alkoholismina, Klausin pinnallisena miellyttämistarpeena 
ja Virpin ahdistuksena. Myös sisarusten välillä on paljon jännitteitä, eikä niissä ole 
nähtävissä lämpimiä sisarellisia tunteita. (Sin 115, 120–130, 177–182.) Lukkiutuneita 
riippuvuussuhteita ovat myös Virpin ystävättärien Soinnun, Sirpan ja Toinin perhe-
suhteet (esim. Sin 33–35, 47–48, 233–243). 

5.5.2 äiti – kaiken pahan alku ja juuri

Ylimaulan ja Idströmin teoksien äitimyytin käsittelylle on leimallista se, että niis-
sä halutaan tuoda julki äitiyden negatiiviset aspektit, kuten äidin tuntema jaksa-
mattomuus ja oman elämän kaipuu, esittämättä kuitenkaan niiden voimakkaita 
muutospyrkimyksiä. Negatiivisina koettujen asioiden muuttamisen kirjailijat nä-
kevät mielestäni olevan teosten syntyajankohdan ympäristössä liian varhaista, mitä 
esimerkiksi Ylimaulan romaanissa ilmentää loppuratkaisuna oleva sankarittaren 
epätoivoinen teko eli itsemurha (vrt. Pratt 1981, 142–143). Tutkimuskohteina olevat 
Härkösen Avoimien ovien päivä ja Malkamäen Marraskuun tyttäret voidaan nähdä 
jatkumona edellisen vuosikymmenen teeman käsittelylle. Näissä 1990-luvun teok-
sissa äitimyytin käsittely on syyllistävämpää ja muutoshakuisempaa kuin edellisellä 
vuosikymmenellä. Äitiydestä halutaan kääntää kaikki kivet esiin, osoittaa syyttävää 
sormea ja lopuksi antaa armoa. Äitimyytin romuttaminen merkitsee uutta mahdol-
lisuutta naisen yksilöitymiselle. 

Yhdeksänkymmentäluvun suomalaisen kirjallisuuden yhtenä teemana olivat 
äiti–tytär-suhteet, joita noin kolmekymppiset tai sitä vanhemmat naiskirjailijat ku-
vasivat. Tyypillistä näissä kuvauksissa on, että aikuistunut tytär esittää äitiään koh-
taan voimakkaita syytöksiä päästäkseen hänestä irti. Heidi Jaakkolan mukaan vas-
taava teema on ollut vallitseva myös angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa viime 
vuosikymmeninä. Yhteisen naiskokemuksen kuvaus on vaihtunut asteittain kriit-
tisempään suhtautumiseen omaa alkuperää kohtaan. Äiti on muuttunut pahaksi 
ja tytärtään rajoittavaksi hahmoksi. (Jaakkola, Heidi 2000, 116–117.) Suomalaiseen 
kamalan äidin kuvauksen buumiin osallistui Anna-Leena Härkösen ja Sari Malka-
mäen lisäksi myös Anja Snellman teoksellaan Side (ks. esim. Turunen, Maire 1999; 
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Törmänen 1999). Kaisa Kurikan (2003, 215) mielestä näissä äiti–tytär-kertomuksis-
sa on kyse äitimyytin rikkomisen ohella myös siitä, että yhdeksänkymmentäluvun 
tyttäret uskaltavat ainakin fiktiivisesti taistella äitinsä kanssa ja jopa metaforisesti 
tappaa hänet. 

Anna-Leena Härkösen romaanin Avoimien ovien päivä keskiössä on pohdinta, 
mitä äidiltä voidaan odottaa ja mikä on äidin rooli lapsen pelkojen ja ahdistuksen 
synnyttäjänä. Äitisuhdetta selvitellessään Asta käy läpi koko tunneskaalan vihasta 
rakkauteen. Hän syyttää äitiään lähes kaikesta mutta samalla hakee tämän hyväk-
syntää ja rakkautta. Henkilöhahmonsa kautta kirjailija esittää monia kysymyksiä 
äitiyden olemuksesta. Asta pohtii muun muussa, missä määrin äidin uhrautuvai-
suus on oikeutettua ja onko ylipäätään oikein hankkia lapsi kaikissa olosuhteissa. 

Astan äidille äitiys on koko elämän tarkoitus. Hän on antanut itsensä kokonaan 
lastensa käyttöön ja huolehtii mieluummin muista kuin itsestään. Tytärtä raivostut-
taa, ettei hänen äitinsä huolehdi itsestään. ”Miksi hän ei anna itselleen arvoa? Mik-
si hän kieltää itseltään kaikki nautinnot?” Äidin uhrautuvaisuus ja oman itsensä 
unohtaminen saavat Astan tuntemaan syyllisyyttä. Äiti puolestaan kokee olevansa 
aiheetta jatkuvien syytösten kohteena. ”Äiti se on kaiken pahan alku ja juuri.” (Avo 
120–121, 124, 151, 281, 284.) 

Avoimien ovien päivän päähenkilön viha, joka tuntuu raskaana kivenä kehos-
sa, ilmentää rajojen hakua ja halua puolustaa omia tarpeita. Tuija Nykyrin (2001, 
166) mukaan tyttären muutoshalun voi synnyttää muisto äidistä, joka on uhrau-
tuvaisuudessaan aggressiivinen ja kunnollisuudessaan toisia syyllistävä. Härkösen 
romaanin Asta haluaa, että hänen äitinsä näkisi hänet ja hyväksyisi sellaisena kuin 
hän on. Samalla hän kyselee itseltään, pystyykö hän itse hyväksymään äitinsä sel-
laisena kuin tämä on.

Haloo, äiti, tutustu minuun. Minä haluaisin huutaa. – Tässä minä olen, tässä 
näin. Olen kolmekymmentäkolmevuotias. Inhoan juhlapyhiä. Pidän puolikui-
vasta kuohuviinistä. En halua lasta. Näe minut sellaisena kuin olen! Vai pystytkö 
hyväksymään sitä, että tällainen minä olen enkä tule muuttumaan? Olenko silti 
rakastamisen arvoinen? [– –] Pystynkö minä itse? Pystynkö rakastamaan häntä 
sellaisena kuin hän on? Kaikesta huolimatta? (Avo 162–163.)

Vihan lauhduttua Asta alkaa miettiä, onko hän ollut liian armoton äitiään kohtaan. 
”Millä voimilla ja ymmärryksellä hän olisi pystynyt hoitamaan asiat toisin?” Äiti on 
tehnyt parhaansa. Viimein Asta suostuu näkemään äitinsä ihmisenä, joka puutteis-
taan huolimatta rakastaa lastaan. Tämän tiedostamisen myötä tapahtuu irrottautu-
minen äidistä. (Avo 303, 318–319.)
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Sari Malkamäen romaanissa Marraskuun tyttäret ravistellaan myös äitimyyttiä 
mutta ei yhtä voimakkaan vihan kyydittämänä kuin Härkösen teoksessa. Romaa-
nin Varpu käy läpi syyttelyn sävyttämää suhdettaan äitiinsä. Varpunkin äitisuh-
teen selvittelylle on leimallista, että hän näkee äitinsä olleen koko perheelle ”kaiken 
pahan alku ja juuri”. Tähtiä seuranneen, mietiskelevän isänsä hän näkee ymmärtä-
vässä valossa, vaikka tämä on laiminlyönyt kodin käytännön asioiden hoitoa. (Mar 
89–93.) Varpun kasvua ja äitisuhteen hyväksymistä enteilee romaanin lopussa oleva 
kohta, jossa hän alkaa ymmärtää, etteivät äidit todellisuudessa voi koskaan olla las-
tensa toiveiden mukaisia yli-ihmisiä. Samalla hän oivaltaa, että äitinä hän on itsekin 
yksi lenkki tässä utopististen odotusten ketjussa.

Ei ne [äidit] koskaan ole sellasia kuin niitten haluais olevan, oli ne minkälaisia 
vaan, Varpu sanoi hiljaa. Annukka katsoi Varpua jännittyneesti hymyillen. 
– Ei kai. Mutta arvaa mitä? – Mitä? – Me ollaan nyt niitä. 
[– –] Varpusta tuntui kuin oma avuttomuus olisi alkanut särkeä käsissä ja jalois-
sa. (Mar 110–111.)

Malkamäen teoksessa nähdään mahdollisena myös äitimyytin muutos. Äitiydessä 
on kyse muustakin kuin äidin rooliin siirtymisestä. Koko äitiyden sisältö on jokai-
sen naisen hajotettava osiin ja sen jälkeen koottava itselleen sopivaksi kokonaisuu-
deksi eli romaanin Varpun sanoin ”AÄIP. Annetaan Äidin Itse Päättää”. Miehen 
rooliksi jää hyväksyä tämä asia. (Mar 129.)

Leiwon (2003, 112–115) mukaan yhdeksänkymmentäluvun kaunokirjallisissa 
teoksissa esitetty yhteiskuntakritiikki ei ole niiden ainoa kantava voima. Teoksissa 
esitetään myös jotakin uutta: mahdollisuus parempaan. Vuosituhannen loppu toi 
uutta toivoa myös pahan koulukunnan proosaan. Samalla kun ongelmat nostettiin 
esiin entistä raaemmin, alettiin esittää myös ratkaisuja yleisen kurjuuden paranta-
miseksi. Yksi olennainen ero kahdeksankymmentäluvun proosaan verrattuna on 
syyllisen aktiivinen etsiminen ja löytäminen. Uusi piirre yhdeksänkymmentäluvun 
teoksissa on myös tunteiden paluu. Rakkaus näyttäytyy usein ainoana ja todellisena 
voimavarana. 

Härkösen ja Malkamäen romaaneissa voi nähdä Leiwon mainitsemia piirtei-
tä, vaikkakaan kumpikaan kirjailijoista ei ole profiloitunut pahuuden kuvaajaksi. 
Sekä Avoimien ovien päivässä että Marraskuun tyttärissä äidistä etsitään syyllistä 
aikuisten lasten kaikkiin ongelmiin. Molemmissa teoksissa myös esitetään muutos-
mahdollisuus ja löydetään uusi strategia toimia. Ratkaisuna on, että äiti on nähtävä 
realistisessa valossa ja hyväksyttävä ihmisenä, jolla on myös inhimillisiä heikkouk-
sia. Etenkin Härkösen teoksesta välittyy sanoma, että rakkaus on se voima ja pilari, 
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joka kannattelee äidin ja tyttären välistä suhdetta ja auttaa molemminpuolisessa 
hyväksymisessä. 

Avoimien ovien päivälle ja Marraskuun tyttärille on yhteistä myös se, että pää-
henkilön isä esitetään heikkona ja äiti pintatasoltaan vahvana. Teoksissa voi nähdä 
vastaavaa patriarkaatin vallan murtumista kuin Sinitaivaassa (vrt. Karkama 1994, 
285–286). Tyttären on paikannettava naiseutensa ja subjektiutensa uudessa val-
tatilanteessa. Äitiin kohdennettu viha symboloi halua sanoutua lopullisesti irti 
tämän edustamasta traditionaalisesta naiseuden mallista ja äitimyytistä. 

Naisen oikeus hallita ruumistaan oli yksi naisasialiikkeen kolmannen taistelu-
kauden vaatimuksista (esim. Jallinoja 1983, 226). Problematiikkaa, onko naisella 
yksin oikeus päättää abortista, käsitellään myös tutkimuskohteina olevissa 1980- ja 
1990-lukujen romaaneissa. Ylimaulan romaanissa aborttimahdollisuus on olemas-
sa, mutta päähenkilö ei kasvatuksensa vuoksi näe sitä todellisena vaihtoehtona (Idy 
12). Idströmin romaanin Sirpa kokee epäoikeudenmukaiseksi sen, että hän naisena 
yksin päättäisi abortista. Lapsi on myös miehen. Toisaalta Sirpan ratkaisuun sisäl-
tyy myös tietoista itsekkyyttä ja naiivia vastuunpakoilua. Nainen ei halua hakeutua 
työhön ja näkee lapsensaannin keinona parantaa parisuhdetta. (Sin 142.) Härkösen 
romaanissa päähenkilö pitää päätöstä abortin teosta yksinomaan naisen asiana eikä 
koe siitä syyllisyyttä (Avo 274–276). 

Sari Malkamäki tuo romaanissaan esiin vammaisen naisen äitiyteen liittyvät 
oikeudet. Avoimeksi kysymykseksi nousee, onko vammaisella naisella oikeus itse 
päättää lapsensa synnyttämisestä. Romaanin epilepsiaa sairastava Aura joutuu tästä 
syystä painostuksen kohteeksi, mutta lopulta hän tekee itse ratkaisun. Päätös abor-
tin tekemisestä on Auralle henkisesti vaikea prosessi. Hän olisi halunnut toteuttaa 
äitiyttään antamalla lapselleen rakkautta ja hyväksymällä lapsen sellaisena kuin 
tämä on. (Mar 142–143, 152.) Auran abortti voidaan tulkita Prattin (1981, 36–37, 
142–143) tarkoittamaksi ratkaisuksi, jossa kirjailija näkee sankarittaren ideologian 
epärelevantiksi vallitsevassa yhteiskuntanormistossa. 

5.6 moderni familismi – paluu perheidylliin?

5.6.1 naisen asema vuosituhannen vaihteessa

Kahdeksankymmentäluvun materialistisen hyvinvoinnin, kulutusjuhlien ja kasi-
notalouden nousukierteessä syntynyt ”on lottovoitto syntyä Suomeen” -ajattelu koki 
yhdeksänkymmentäluvulle siirryttäessä kolauksen. Neuvostoliiton hajoaminen ja 
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suomalaista yhteiskuntaa kauaskantoisin seurauksin koetellut taloudellinen lama 
merkitsivät loppua onnela-ajattelulle. (Ks. esim. Ruohonen 1999, 269–270; Leiwo 
2003, 108–109.) Työttömyys, joka kuusikymmentäluvulta alkaneen elinkeinoelä-
män kasvun johdosta oli ollut lähes tuntematon käsite valtaosalle suomalaisista, ko-
etteli uusia yhteiskuntaryhmiä aiheuttaen turvattomuutta. Kiristyvä kilpailu työstä 
aiheutti uuden tilanteen myös naisten asemaan. Korkeasuhdanteen aikaisessa työ-
voimapulassa naisia oli houkuteltu työelämään, mutta laman seurauksena suunta 
kääntyi toisinpäin. 

Suomalaisten naisten työvoimaosuus nousi 1950-luvulta 1980-luvun lopulle 
saakka. Naisten osuus työvoimasta on kahdeksankymmentäluvun puolivälistä läh-
tien ollut lähes puolet. (Savola 2000, 18.) Yhdeksänkymmentäluvun laman jälkei-
nen nousukausi vaikutti naisten ja miesten työllisyyteen eri tavalla. Silmiinpistävää 
oli, että miesten työttömyys väheni nopeasti. Naisten tilanne sitä vastoin parani 
kauttaaltaan vain niukasti. (Haataja & Nurmi 2000, 3, 28.)

Kirjailija Anja Snellman on todennut, että 1990-luvun alusta lähtien on suku-
puolten välillä ollut käynnissä uudenlainen kamppailu. Laman seurauksena alet-
tiin pohtia, pitäisikö naisten jäädä kotiin hoitamaan lapsia antaen tilaa miehille ja 
asettua sivurooliin yhteiskunnassa. Kaipuu patriarkaaliseen yhteiskuntaan näkyy 
rekrytoinnissa, palkkauksessa ja naisvaltaisten alojen alennustilassa. (Stenius 2001, 
12–16.) Raija Julkusen (1994, 26) mielestä 1980- ja 1990-lukujen taitteessa yleistynyt 
lasten kotihoito on monisäikeinen ilmiö, joka voi kertoa samanaikaisesti sekä piilo-
työttömyydestä että hyvästä työmarkkinatilanteesta. Työvoimapulan vallitessa kah-
deksankymmentäluvun lopulla naiset uskalsivat jäädä kotiin luottaen pääsevänsä 
takaisin työelämään. Yhdeksänkymmentäluvulla kotihoito kertoi yhä useammin 
työttömyydestä. Yleistynyt kotihoito voi olla myös oire uudesta sosiaalipoliittisesti 
pönkitetystä hyvän äidin normista, jonka mukaisesti äidin tulee hoitaa lasta kotona 
kahdesta kolmeen vuoteen. 

Riitta Jallinojan mukaan perheen ja ansiotyön välinen jännite asettui 1960-lu-
vulta alkaen kolmeksi vuosikymmeneksi kahden vastakkaisen rintaman kiistak-
si. Yhdeksänkymmentäluvun keskustelujen mukaan äideillä tuli olla oikeus sekä 
ansiotyöhön että perheeseen, mikä oli myös kuusikymmentäluvulla vaikuttaneen 
naisliikkeen vaatimus. Erona yhdeksänkymmentäluvun keskustelussa oli aikaisem-
paan verrattuna se, että naisten – etenkin pienten lasten äitien – ansiotyön oikeu-
tusta puolusteltaessa vedottiin korkeaan koulutukseen. Siten asetettiin vastakkain 
korkea koulutus ja kotityö, johon koulutusta ei tarvita. Tämä vastakkainasettelu il-
mentää Jallinojan mielestä nykyajalle ominaista jaottelua menestyjiin ja häviäjiin ja 
häivyttää taka-alalle sukupuolten tasa-arvoon alun perin kuuluneen ajatuksen, että 
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kaikilla naisilla on oikeus ansiotyöhön.14 (Jallinoja 2000, 133–139; Jallinoja 2006, 
98.)

Kahden rintaman vastakkaisuus näkyi yhdeksänkymmentäluvulla myös kes-
kustelussa lasten päivähoidosta. Toisessa rintamassa olivat lasten päiväkotihoidon 
puolustajat ja toisessa kotihoidon kannattajat. Kuusikymmentäluvulta alkaneen ke-
hityksen tuloksena kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on nyt subjektiivinen oike-
us päivähoitoon, mikä on taattu kunnallisilla päiväkodeilla ja perhepäivähoidolla. 
Tästä syystä päivähoidon puolesta ei tarvitse enää pitää niin suurta ääntä kuin kuu-
si- ja seitsemänkymmentäluvuilla, jolloin päivähoitopaikoista oli huutava puute. 
(Jallinoja 2000, 133–134.) Päivähoitokeskusteluun osallistuivat tuolloin myös nais-
kirjailijat, kuten luvussa 5.3.2 esitin.

Naisen aseman parantamiseen tähtäävien epävirallisten ja virallisten ryhmien 
ydintavoitteet, muun muassa tasa-arvo työelämässä, naisten vaikutusvallan lisää-
minen poliittisessa päätöksenteossa ja ansiotyön mahdollistavien sosiaalipalvelujen 
parantaminen, ovat pysyneet 1960-luvulta alkaen vakioina (esim. Olander & al. 
1994, 105). Pitkästä aikajänteestä huolimatta ydintavoitteet eivät ole kaikilta osin 
toteutuneet uudelle vuosituhannellekaan tultaessa. Esimerkiksi naisten ansiota-
so on edelleen 20 prosenttia vähäisempi kuin miesten.15 Syinä palkkaeroihin ovat 
muun muassa miehiä suosivan tulospalkkauksen käyttöönotto sekä naisvaltaisten 
ammattialojen palkkauksen jälkeenjääneisyys. Suomalaiset naiset ovat myös mie-
hiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa ja unohtuvat helposti urakehityksessä. 
Vaikka naisten ansiotyön mahdollistava lasten päivähoitojärjestelmä on Suomessa 
huippuluokkaa, naiset panostavat silti miehiä enemmän kodin ja lasten hoitami-
seen. Lapsista ja vanhuksista huolehtiminen nähdään yhä edelleen naisten ja yhteis-
kunnan velvollisuutena. Selviytyäkseen hoivavelvoitteistaan naiset käyttävät miehiä 
ahkerammin hyödyksi työajan lyhentämismuotoja. (Savola 2000, 9–16, 63–64; Vir-
tanen 2007; Haataja & Nurmi 2000, 19–20.)

Naisen taloudellinen itsenäistyminen ja kouluttautuminen ovat osaltaan vaikut-
taneet 1960-luvulta alkaneeseen kehitykseen, jonka seurauksena perheen perusta-
misajankohta on myöhentynyt.16 Muutos on merkinnyt seurustelukumppaneiden 

14 Kaikkien naisten oikeuden ansiotyöhön tuo esiin myös Eila Pennanen Mongoleissa Tertun hah-
mon kautta (Mon 167).

15 Tilastokeskuksen 1990-luvulla tekemän tutkimuksen mukaan naisten palkat olivat noin 80 
prosenttia miesten palkoista. Vuonna 2007 julkistetun EU-maiden palkkavertailun mukaan 
suomalaiset naiset ansaitsevat työmarkkinoilla keskimäärin 20 prosenttia miehiä vähemmän. 
Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa EU-maiden viidenneksi suurin. (Savola 2000, 13; 
Virtanen 2007.) 

16 Vuonna 1998 naisten keskimääräinen avioitumisikä oli 28,2 vuotta eli he avioituvat yli viisi 
vuotta vanhempina kuin 1960-luvulla (Jallinoja 2000, 63).
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määrän kasvua ja tarkempia kriteereitä puolison valinnalle. Rakkauden ohella tär-
keäksi on noussut myös yhteensopivuus, jonka painopistealueita ovat muun muas-
sa koulutus ja esiaviollinen seksi. Näistä ”varokeinoista” huolimatta avioerot ovat 
yleistyneet kuusikymmentäluvulta alkaen. (Jallinoja 2000, 63–82, 151.) 

Naisen oma ammatti ja ansioroolin toteutus eivät asetu kyseenalaiseksi tutki-
muskohteina olevissa 1990–2000-lukujen teoksissa. Naishahmot ovat päässeet to-
teuttamaan itseään haluamallaan uralla, usein trendikkäissä nykypäivän ammateis-
sa. Naisen taloudellinen riippumattomuus autonomian peruselementtinä nähdään 
luonnollisena ja itsestään selvänä. Kyvyillään ja sitkeydellään kaksituhattaluvun 
sankaritar voi päästä etenemään työelämässä myös korkeaan asemaan ja unelma-
virkaansa, kuten esimerkiksi Safari Clubin Helena. Hän on Korkeasaaren historias-
sa ensimmäinen naispuolinen vakituista virkaa hoitava eläinlääkäri (Saf 58–59). 

Tasa-arvo työelämässä ei sen sijaan ole täysin toteutunut vuosituhannen vaih-
teen fiktiivisessä maailmassakaan, mitä Märta Tikkanen ja Anja Snellman ilmentä-
vät teoksissaan. Personliga angelägenheterissä Tikkanen kuvaa, miten mediamaail-
ma toimii yhä patriarkaalisin ehdoin ja naiset joutuvat kokemaan syrjintää. Miehen 
paikka on vertauskuvallisesti edelleen pääsivulla ja naisen sisäsivulla. (Per 20.) Sa
fari Clubissa epäpätevämpi mies on ohittanut Helenan eläinlääkärin viran ensim-
mäisessä valinnassa, ja viran pätevyysvaatimukset määritellään konservatiivisesti. 
Eläinlääkärin tehtävän valintakriteereiksi on linjattu kolme asiaa: suomalaisuus, 
keski-ikäisyys ja miespuolisuus. Korkeasaaren työntekijät pitävät naisjohtajansa te-
hokkuutta ja vaativuutta kolkkoina ominaisuuksina. (Saf 59, 88, 158.) Snellmanin 
romaanissa kuvataan myös miesten välisiä ns. hyvä veli -verkostoja, joiden avulla 
miehet varmistavat toistensa uralla etenemisen. Keskeinen toimija tässä on Ukrin 
perustama stereotyyppisen maskuliinisin kriteerein toimiva Testos-yhdistys, joka 
pitää kuukausikokouksia ravintola Pukissa Korkeasaaressa. (Esim. Saf 253, 277–
279.)

5.6.2 naiskuvan muutos

Yhdeksänkymmentäluvun yhteiskunnallisten muutosten myötä suomalaisessa 
naiskuvassa alkoi tapahtua muutoksia. Raija Julkunen (1994, 27) toteaa, että sek-
sualiteetin kaupallistuminen koki nousun lama-ajan Suomessa tuoden mukanaan 
muun muassa uusia seksiammatteja (vrt. Saf 289). Kun naiset olivat vapautuneet 
yksityisestä patriarkaatista, seksuaalinen hyväksikäyttö siirtyi julkisuuteen. Anja 
Snellmanin mielestä 2000-luvun asenteissa on ”palattu lieden ja nyrkin väliin”, 
mikä näkyy työelämässä ja kulttuurissa. Yhteiskunnassa on paljastunut naisia 
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kyseenalaistavia, jopa vihamielisiä virtauksia. Naisista on tullut miehisen käytön 
kohteita muun muassa mainonnassa, jossa naisia kuvataan raiskattuina ja liattuina. 
(Stenius 2001, 12–16.) 

Yhteiskunnallisista tasa-arvopyrkimyksistä ja naisen roolien muuttumisesta 
huolimatta 2000-luvun Suomessa vallitsee dualistinen naiskuva, tosin hieman eri 
tavoin sävyttyneenä kuin 1950-luvulla. Mainonnan ja median keinoin pyritään 
juurruttamaan ihanteeksi naiskuvaa, jossa korostuu naisen ulkonäkö miehen miel-
lyttämisen välineenä. Mainonnan luoman mielikuvan mukaan ”hyvä nainen” pal-
velee miestä ruumiillaan ja mittaa arvonsa miehen kautta. Duaalimallin vastapoo-
lina on omia kykyjään realistisesti arvottava ja omin avuin pärjäävä nainen (vrt. 
esim. Saf 59). Päivi Pollarin (1994, 91) ja Hannele Varsan (1994, 101) mukaan naiset 
ovat sosiaalistuneet miesten miellyttämisen ja uhrina olemisen rooliin, mikä on 
johtanut ääri-ilmiöihin, kuten esimerkiksi sukupuoliseen häirintään työpaikoilla.

Monet naistutkijat ovat huolestuneita pornografisen naiskuvan yleistymisen 
seurauksista. Vääristynyt julkinen kuva naisesta voi johtaa naisen halveksimisen 
yleiseen hyväksymiseen. Esimerkiksi Sari Näre katsoo, että naisen työn seksuali-
sointi heikentää naisten työn arvostusta. Erityisen huolestuttavana Näre näkee sen, 
että nuoret tytöt joutuvat kasvamaan kaupallisen seksin ympäröimänä vapautu-
misvaatimusten ja huoraksi leimautumisen uhan ristiriidassa. Nuoret ovat alttiita 
sisäistämään kaksijakoisen naiskuvan. Kaupallisen seksin ilmapiiri lietsoo tyyty-
mättömyyttä omaa ruumista kohtaan, mikä voi ilmetä esimerkiksi anoreksiana tai 
kauneusleikkausten tarpeena. (Näre 1994, 41, 57–59.) Vääristyneen naiskuvan uhka 
on tuonut naisen asemaa koskevaan keskusteluun 1990-luvulta lähtien uusia sävyjä. 
On alettu puhua naiseudesta, naisen oikeudesta kontrolloida omaa ruumistaan sekä 
naisen näkökulman arvostamisesta tieteessä ja taiteessa. (Olander & al. 1994, 105.)

Median vallan vahvistuminen ja kaupallistunut naiskuva ovat olennaisia piirtei-
tä myös 1990–2000-lukujen kirjallisuudessa. Leiwon mukaan sanan valta eli media 
on pahan koulukunnan romaaneissa se, jota kunnioitetaan eniten. Median moraa-
li kyseenalaistuu, kun teosten välittämä ”todellisuus” muuttuu tiedotusvälineisiin 
siirtyessään toisenlaiseksi kertomukseksi. (Leiwo 2003, 109–111.) Personliga ange
lägenheterissä Märta Tikkanen tuo esiin mediamaailman työyhteisössä ilmenevät 
sovinistiset, naista halventavat asenteet. AnnaCin naisyhteisön muodostaa viisi 
samassa toimituksessa työskentelevää naista. He haluaisivat painottaa naisnäkö-
kulmaa uutismateriaalissa ja pitää huolta siitä, ettei etusivulle levitetä vain miesten 
kuvia. (Per 20.) Naiset keskustelevat myös kaikessa hiljaisuudessa tyttömafiasta ja 
laittavat ilmoitustaululle lapun kerran kuussa pidettävistä lounaista (Per 46). Lapun 
viereen ilmestyy toinen lappu, jossa on kaksi parittelevaa koiraa (Per 66).
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Tikkasen romaanissa esitetty naisyhteisökuvaus ilmentää mielestäni sitä, että 
naiset eivät ole vielä saavuttaneet tasa-arvoa työelämässä. Mediamaailmakin toi-
mii patriarkaalisin ehdoin, sillä naisten paikka ei ole pääsivulla vaan syrjempänä 
sisäsivuilla ja marginaalissa. Parittelevia koiria esittävä lappu kuvastaa naisen hal-
veksuntaa. Märta Tikkanen on todennut 6.10.2002 julkaistussa haastattelussa, että 
”Suomessahan sovinisteja ei panna vieläkään seinää vasten, he saavat yhä naurajat 
puolelleen” (Snellman, Saska 2002).

Anna-Leena Härkönen tuo Juhannusvieraassa useassa kohdassa esiin vallalla 
olevan seksualisoidun naiskuvan, jonka jo nuoret tytöt omaksuvat (vrt. Näre 1994, 
57–59). Romaanin päähenkilö Tuija toteaa, että Tšehovin näytelmän Irinasta on 
uudessa sovituksessa tehty punaisiin vaatteisiin puettu ”pieni portto; valkoisiin 
puettu, viaton Irina oli poissa muodista” (Juh 17–18). Pikkutyttönä äiditön Tuija 
on saanut isältään luvan ostaa itse vaatteensa. Hän on valinnut silloin kalliit, tiukat 
ja seksikkäät vaatteet. (Juh 87.) Katsellessaan naapuripöydässä istuvaa suomalaista 
ydinperhettä Tuija toteaa pikkutytön pukeutuneen vaahtokarkinväriseen tiukkaan 
housupukuun ja ihmettelee, miksi ”niitten piti nykyään näyttää naisilta jo kym-
menvuotiaina” (Juh 180–181). 

Teoksessaan Safari Club Anja Snellman kuvaa, kuinka syvät jäljet naisen halven-
tamisen ääri-ilmiö, raiskaus, voi naiseen jättää. Prattin (1981, 24–25) mukaan nais-
kirjailijat ilmentävät raiskauskertomuksilla sankarittariensa eroottisessa etsinnässä 
kohtaamaa patriarkaatin vastustusta. Raiskaus invalidisoi naishahmon henkisesti, 
vaikka hän näennäisesti selviytyisikin siitä. Myös Safari Clubissa käsittelemätön 
raiskaustrauma on estänyt Helenan henkisen kehityksen ja yksilöitymisen vuosia, 
vaikka hän on ulkoisesti pärjännytkin hyvin saaden unelma-ammatin ja hyvän 
perheen. Uskaltauduttuaan käsittelemään patoutuneet tunteensa Helena kuitenkin 
saavuttaa henkisen tasapainon. 

Romaanin raiskaajassa eli Ukri Koskelassa Anja Snellman on ironisesti kuvan-
nut maskuliinisuuden ääri-ilmentymän. Miehen elämänkäsitys perustuu Darwinin 
oppeihin olemassaolon taistelusta. Irma Korten mukaan Darwinin teoria on pat-
riarkaalisen paradigman mukainen. Darwinismin kautta on muodostunut käsitys 
olemassaolon taistelusta kaikenkattavana luonnon prinsiippinä, joka lujittaa valta-
taistelun teemaa takaisin yhteiskuntaan sovellettuna. (Korte 1988, 177–178.) 

Snellmanin kuvaaman Ukrin ajatukset heijastavat suomalaisen nyky-yhteiskun-
nan naisvihamielisiä asenteita ja stereotyyppistä naiskuvaa (vrt. esim. Stenius 2001, 
12–16). Naiset ovat Ukrille ainoastaan seksuaalinen addiktio (Saf 27). Vaimokseen 
hän on valinnut Darwinin oppeihin soveltuvan alistujan. Ukri vihaa kaikkea nais-
maista, jopa kielen adjektiiveja, joita hän kutsuu femiktiiveiksi. (Saf 54.) Naiskiin-
tiöt ja turvaverkot ovat hänen mielestään sosiaaliturvan perversioita ja evoluution 
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vastaisia. Valituksi tuleminen edellyttää naiselta aina nuoruutta, olipa sitten kysy-
myksessä seksikumppani tai johtaja. (Saf 231–232.) 

Ukri oli nojautunut tuolissaan taaksepäin ja muistellut Darwinin ajatuksia suku-
puolten välisistä eroista; miehet ovat aktiivisempia ja älykkäämpiä, naiset kehit-
tävät ominaisuuksia joiden ansiosta pystyvät sopeutumaan. Naisilla ei ole älyä, 
mutta he ovat liima joka pitää perheen koossa. (Saf 65.)

Kulttuurin feminisaatio on epäterve ilmiö, Ukri lausui peilin edessä. Yhteis-
kuntamme naisistuminen on luonnonvastainen ilmiö. Pojat tarvitsevat suojelua 
naisopettajien leegioilta jotka jo lastentarhoissa alkavat muovata heistä mam-
manpoikia. (Saf 95.)

Kirjailijan valitsema väkivaltainen loppuratkaisu, jossa patriarkaalinen mieskiu-
saaja eliminoidaan, voidaan nähdä symbolisena vastareaktiona nykyajan naista hal-
ventavia virtauksia vastaan. Romaanissa nainen näyttää, ettei hän ole enää valmis 
palaamaan miehen haluamaan alistujan rooliin ja että hän voi tarvittaessa ottaa 
ohjat käsiinsä. Prattin (1981, 36–37, 142–143) mukaan sankarittaren itsemurha on 
naisten fiktiossa osoitus siitä, että kirjailija näkee naishahmon edustaman ideolo-
gian vaikeaksi tai mahdottomaksi toteutua. Safari Clubin ratkaisu kertoo päinvas-
taisesta näkemyksestä.

5.6.3 kaipuu perheidylliin

Tutkimuskohteina olevista Anja Snellmanin ja Anna-Leena Härkösen 2000-luvun 
teoksista välittyy myönteinen kuva perheestä ja yhteisöllisyydestä yksilön voima-
varana. Safari Clubissa perheidylli on jo toteutunut. Juhannusvieraassa se väikkyy 
muistikuvana ja toivetilana. Markku Soikkelin mukaan Anja Snellmanin romaanei-
ta on usein pidetty tarkoitushakuisina keskustelunavauksina jostakin olennaisesta 
ajankohtaisesta kysymyksestä (Soikkeli 2003, 21). Safari Clubissa nousee raiskaus-
draaman vahvaksi vastapooliksi perhe, josta päähenkilö ammentaa voimavaroja 
kriisistä selviytyäkseen. Perhe ja läheiset ihmissuhteet nähdään naisen yksilöity-
misen tukipilareiksi. Snellmanin ja Härkösen romaaneissa ilmenevä perhemyöntei-
nen tendenssi on linjassa yhteiskunnalliseen familistiseen käänteeseen, joka ilmeni 
vuosituhannen vaihteessa. 

Riitta Jallinoja on tutkinut mediassa käytyä perheen murrosta koskevaa keskus-
telua, jonka voimakkain kuohuntavaihe ajoittuu vuosiin 1999–2003. Keskustelun 
ydinaiheita olivat työn ja perheen yhteensovittaminen, perheiden pahoinvointi sekä 
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hukassa oleva vanhemmuus. Vaikka keskiössä olivat ongelmat, keskustelun sävy oli 
perhemyönteinen. Syynä perheiden nykyiseen asemaan pidettiin yltiöindividualis-
mia, joka oli tuhonnut perheen. Familismin17 nousua siivitti usko yhteisöllisyyteen: 
ihmisten oli jälleen ryhdyttävä toimimaan yhdessä. Median keskeisestä roolista 
huolimatta familistisen liikehdinnän pääosassa olivat erilaiset perheasialle18 herän-
neet yhteiskunnalliset toimijatahot. Familistisen keskustelun aloittajina olivat koti-
äidit, ja liikehdinnän keskeisiä yhdistyksiä olivat muun muassa Lasten Kotihoito ry 
ja Lapsiperheiden Etujärjestö ry. (Jallinoja 2006, 9–11, 98–101, 192–193.)

Kaksituhattaluvulla familismi rakentuu saman peruspilarin varaan kuin 1950-
luvullakin eli kotiäitiyden. Erona aiempaan ajattelumalliin on, että 2000-luvulla 
sallitaan myös modernien käytäntöjen jatkuvan. Päivähoito, koululaisten iltapäivä-
hoito, isyyslomat ja äitien työssäkäynti synkronoidaan kotihoidon ideaan. Kotiäi-
tiys nähdään modernissa familismissa vapaasti valittavana mahdollisuutena toisin 
kuin viisikymmentäluvulla, jolloin sitä pidettiin perheellisten naisten pakkovalin-
tana. Kotihoitokeskustelun toisena pääjuonteena oli kotihoidon tekeminen yleiseksi 
ihanteeksi, normatiiviseksi ratkaisuksi, jolloin valinnanvapaus asettuukin uuteen 
valoon. Familistisessa keskustelussa koti- ja ansioäitien yhtenäinen mielipide oli, 
että äidin on hyvä olla kotona jonkin aikaa lapsen ollessa pieni. Modernissa fami-
lismissa elinikäinen kotiäitiys on lyhentynyt parin kolmen vuoden mittaiseksi jak-
soksi. (Jallinoja 2006, 97, 102–104, 131–133, 154, 269–270.)

Toisen 2000-luvun familismin peruspilarin eli hyvän vanhemmuuden keskeisinä 
elementteinä ovat isyyden ja perheyhteisyyden korostaminen. Keskusteluissa todet-
tiin vanhemmuuden olevan vaikeaa nyky-yhteiskunnassa, joka tarjoaa epäedullisen 
ympäristön lasten ja vanhempien välisen suhteen muodostamiselle. Liian varhaista 
itsenäistymistä korostava ympäristö voi johtaa pahoinvointiin, joka ilmenee lasten 
ja nuorten kouluvaikeuksina, rikollisuutena tai päihteiden käyttönä. Perheyhteisyy-
den kehittämistä vaikeuttavaksi tekijäksi nähtiin yhä vaativammaksi käynyt työelä-
mä, joka vie aikaa perheeltä. Nouseva familismi sai pohtimaan elämänarvoja uudel-
leen. Perheyhteisyyden tavoitetilana pidettiin viktoriaanista idylliä, jossa perheellä 
on yhteisiä rituaaleja ja jossa koti tarjoaa suojapaikan modernin elämän kiireiltä ja 

17 Jallinoja tarkastelee familismia tässä teoksessa ideologisessa mielessä, koska perheasia värit-
tyi sellaiseksi mediassa ja sen ulkopuolella. Tutkimuksessaan hän pitää familismia ajatusjär-
jestelmänä, jossa on ideologisia elementtejä. Mistä tahansa ajatusjärjestelmästä voi Jallinojan 
näkökannan mukaan tulla ideologinen, jos se asettuu vastustamaan valtaapitäviä. Vuonna 1984 
ilmestyneessä teoksessa Perhe, työ ja tunteet. Ristiriitoja ja ratkaisuja familismia ja sen vastak-
kaisilmiötä individualismia käsitellään ideaalityyppisesti. (Jallinoja 2006, 24, 96.) 

18 Perheasiaa Jallinoja (2006, 20) käyttää aatteellisena terminä, joka vertautuu käsitteenä nais-
asiaan. 
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ahdistuksilta. Koti nähtiin metaforisesti pyhänä paikkana ja temppelinä. (Jallinoja 
2006, 97, 110–128, 142–148.)

Uuden vuosituhannen turvahakuisuudessa voidaan nähdä samoja piirteitä kuin 
viisikymmentäluvulla, jolloin sodan varjostamassa ajassa haettiin turvaa perhees-
tä. Globalisoituva maailma on tuonut sodan ja terroritekojen uhan suomalaiseen-
kin yhteiskuntaan. Uhkia ihmisten turvallisuudelle ovat tuoneet myös markkina-
talouden ja teknologian kiihtyvä kasvu. Ne ovat johtaneet pinnallisiin arvoihin, 
välinpitämättömyyteen ja kertakäyttöyhteiskuntaan, jossa pysyvää on vain muutos 
ja jossa ihmisten arvoa mitataan rahalla, meriiteillä ja suorituksilla. Tätä kehitystä 
kritisoi muun muassa Anna-Leena Härkönen Juhannusvieraassaan. Rahan vallan 
ja itsekkyyden ilmapiirissä on luonnollista hakea turvaa perheenjäsenistä ja muista 
läheisistä ihmisistä.

Jallinojan mukaan vuosituhannen vaihteen jälkeen suomalaisten asenteet ovat 
selvästi muuttuneet perhemyönteisemmiksi.19 Perhemyönteisiä osa suomalaisista 
on ollut myös individualismin leimaamilla vuosikymmenillä, mutta aiemmin asen-
teet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet työn priorisointiin. Tutkimuksensa johtopää-
töksissä Jallinoja kuitenkin suhtautuu pessimistisesti familismin uuteen voimalli-
seen nousuun, koska sen vastavoimat eli individualismi ja markkinatalous ovat niin 
ylivoimaisia vastustajia. Perhe ei tunnu sopivan moderniin yhteiskuntaan. Mark-
kinatalouden logiikka edellyttää individualismia, sillä sen tarkoituksena on, että 
jokainen tavoittelee omaa etuaan. (Jallinoja 2006, 256, 262–263, 268–269.) 

Kirjallisuudessa yhteisöllisyyden ja perhemyönteisyyden paluuta pidetään mie-
lestäni enemmän mahdollisena kuin Jallinojan näkemyksessä. Kirjallisuus – ai-
kansa peili – oli mukana virittämässä ja ennakoimassa vuosituhannen vaihteen 
yhteiskunnallista keskustelua familismin murroksesta. Liinaleena Leiwon (2003, 
115–116) mukaan 1990-luvun kotimaisessa proosassa erottuva tulevaisuusoptimis-
mi suuntautuu modernin ihmisen kiellettyyn osaan: tunteiden ja yhteisöllisyyden 
sekä luonnon kunnioituksen paluuseen. Tunteikkuus, rakkaus ja luonnonääni tuo-
vat teoksiin uutta valoisuutta. Modernin voittokulku alkaa lähestyä loppua kauno-
kirjallisessa optimismissa. 

Leiwon luonnehtima yhdeksänkymmentäluvun proosan optimismi jatkuu myös 
2000-luvun tutkimuskohteissa. Snellmanin ja Härkösen romaaneissa nähdään po-
sitiivisessa valossa perhe, läheiset ja välittäminen. Perheidylli esitetään romaaneissa 
tavoiteltavana tilana ja vaihtoehtona individualismille. Kirjallisuuden roolina on 
paitsi heijastaa aikansa todellisuutta myös tuottaa uutta kuvaa ja muokata asentei-

19 Jallinoja viittaa tässä Mirja Liikkasen (2004, 9) tutkimukseen, jonka mukaan vuonna 2002 kai-
kista 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 71 prosenttia ilmoitti pitävänsä hyvin tärkeänä sitä, 
että saavat olla yhdessä perheensä kanssa. Vuonna 1991 vastaava luku oli 45 prosenttia.
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ta muutoksille suopeiksi. Tämä pyrkimys on nähtävissä näissä uuden vuosituhan-
nen tutkimuskohteissa. Eeva Kilven Unta vain -romaanissa luonto ja päähenkilön 
syvälliset tunteet ovat vastapooli markkinatalouden koville arvoille ja ilmentävät 
modernin ihmisen kiellettyä osaa. Vaikka yhteisöllisyys ei ole Kilven romaanissa 
keskiössä, se on kuitenkin tärkeä osa päähenkilön elämää (esim. Unt 187).

Anna-Leena Härkösen Juhannusvieraassa henkii kaipuu perheyhteisyyteen. Ro-
maanin päähenkilöllä, eronneella ja lapsettomalla Tuijalla on voimakas halu kuulua 
johonkin. Yksinolo on alkanut tuntua hänestä luonnottomalta ja vapaus tukahdut-
tavalta (Juh 25, 33). Hän on väsynyt yltiöindividualistiseen elämäänsä. Tuijan per-
hesiteet ulkomailla asuvaan ja uudelleen avioituneeseen isään ovat löyhät (Juh 39). 
Äidittömyydestä ja perheyhteisön rikkoutumisesta johtuvaa turvattomuutta nainen 
on yrittänyt kompensoida sisustamalla asuntonsa kodikkaaksi ja turvalliseksi pie-
neksi pesäksi (Juh 10). Härkönen viittaa romaanissaan turvattomuuteen myös ylei-
senä yhteiskunnallisena ilmiönä. Päähenkilö toteaa, että näyttävien terrori-iskujen 
jälkeen ihmiset tuntuvat kaipaavan turvaa ja tuttuja brändeja sisustukseensa (Juh 
7).

Oman perheen korvikkeeksi Tuija on lapsesta saakka mieltänyt maalla Ristin-
ojalla asuvan sukulaisperheen, jonka luona hän on lapsena viettänyt kesiä, ollut 
”kesätyttönä”. Sukulaisperhe edustaa Tuijan muistikuvissa familistista idylliä, jol-
laisen hän olisi halunnut itselleen. (Juh 38–39, 43–45.) Erityisinä idylleinä muistuvat 
hänen mieleensä juhannuksen vietot. 

Tanssimme valsseja ja tangoja nurmikolla, Juho säesti haitarilla. Hannelella ja 
Suvilla oli paljon huulipunaa. Ja Enni oli pukeutunut värikkääseen leninkiin. 
Lehtien ja ruohon vihreys sattui silmiin ja sydämeen. Jossain vaiheessa mentiin 
aina järvelle. Rantahiekkaan oli pystytetty kylän kokko, ja sinne tulivat kaikki. 
Tulen rätinä ja aaltoilu taivasta vasten. Kaltevasta, korkeasta saaresta keskellä 
järveä tulee mieleen uppoava Titanic. Olemme yhdessä. Maailma on luotu mi-
nuutti sitten. (Juh 60.)

Jallinojan mukaan familismi ja yhteisöllisyys ammentavat rakennusaineensa sa-
masta lähteestä eli ihanteellistetun yhteisön ideasta. Molemmissa on kysymys pa-
luusta, joka tuo menetetyn takaisin. (Jallinoja 2006, 200.) Härkösen romaanissa 
päähenkilön matkustaminen sukulaisperheen luo Ristinojalle (Juh 42–43) kuvaa 
symbolisesti perheyhteisyyden tavoittelua, halua palata takaisin lapsuuden idylliin.

Juhannusvieraassa on kuvattu monia familistisia symboleja, joita ovat esimer-
kiksi perhekuvat ja sukujuhlat (vrt. Jallinoja 2000, 199–207). Sukulaisperheen talos-
ta Tuija löytää ”kukallisella kankaalla päällystettyjä valokuva-albumeita”, joissa on 
perhekuvia (Juh 63). Myös talon kirjahyllyssä on valokuvia pitsiliinan päällä. Tuijan 
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mielestä se vaikuttaa enemmän perhealttarilta kuin kirjahyllyltä. Ristinojan talo saa 
pyhän paikan luonteen. (Juh 49; vrt. Jallinoja 2006, 127.)

Ristinojan vierailun aikana Tuijan lapsuuden idyllinen kuva sukulaisperheestä 
näyttää kääntöpuolensa. Idyllin takana on aina ollut ristiriitoja ja väkivaltaa. Per-
heenjäseniä ovat kohdanneet myös ajan ilmiöt: syrjäytyminen ja alkoholisoitumi-
nen. Paljastuu lisäksi, että Tuijan isä on aikanaan maksanut perheelle tyttärensä 
kesälomailusta, vaikka tämä on aina luullut olleensa toivottuna vieraana. Idyllisen 
kuvan murtumisesta huolimatta Tuijan mielestä on tärkeää, että perheenjäsenet pitä-
vät yhtä, tapahtuipa mitä hyvänsä. Romaani päättyy perheyhteisyyttä symboloiviin 
Enni-emännän 80-vuotisjuhliin, jonne saapuu myös kauan kotoa poissa ollut poika. 
Kirjailija antaa vihjeitä siitä, että tämä ”Messias havunvihreässä Bossin puvussa” 
pelastaa perheidyllin palaamalla takaisin synnyinkotiinsa. (Juh 146–149, 183–189, 
217–220, 225, 249–253.) Perheidyllin palautusta ilmentää symbolisesti myös kirjan 
lopussa tapahtuva valokuvaus. Yhteisyyden hakemiseksi on palattava taaksepäin, 
mutta kaikki mahtuvat kuitenkin vielä samaan kuvaan. 

Kokoonpano oli vajavainen. Silti ihmisiä tuntui olevan liikaa. Minun täytyi men-
nä monta askelta taaksepäin saadakseni kaikki mahtumaan kuvaan. Painoin kä-
teni laukaisimelle ja jähmetyin liikkumattomaksi. – Ja hymyä kiitos! He tekivät 
niin kuin käskin. (Juh 255.)

Tuijan yksilöitymisprosessissa vierailu lapsuuden idyllissä Ristinojalla on merkityk-
sellinen siinä mielessä, että se auttaa häntä avaamaan lukkiutuneet tunteensa (Juh 
153, 160). Tuija huomaa tuntevansa koti-ikävää eli ikävää oman isänsä luo, jonka 
hän haluaa jälleen olevan elämässään läsnä. Isältään hän löytäisi itsestään puuttu-
van palasen. (Saf 238–246.) Ristinojan sukulaisperheessä Tuija kokee olevansa van-
ha ja tuttu ”ulkojäsen” (Juh 254). Härkösen romaanissa yhteisöllisyys palautetaan 
usealla tasolla: sukulaisperheen jäsenten kesken, päähenkilön oman perheen kesken 
sekä päähenkilön suhteessa sukulaisperheeseen. 

Anja Snellmanin Safari Clubissa perhe on Helenan yksilöitymisessä tärkeä taus-
ta. Sieltä hän ammentaa voimavaroja selviytyäkseen henkilökohtaisesta kriisis-
tään eli raiskauksen jälkiseurauksista. Helenan kodin ja perhesuhteet kirjailija on 
kuvannut hieman romantisoidustikin mutta kuitenkin vailla ironiaa. Perhe asuu 
kodikkaassa punaisessa hirsitalossa, jota Helena on jo lapsena pitänyt onnellisen 
perheen tyyssijana (Saf 60). Koti sijaitsee kaukana kaupungin hälinästä muodostaen 
lintukotomaisen pesän. Aviomies Eelis on moderni mies, joka kantaa oman vas-
tuunsa kotitöistä ja lastenhoidosta. Puolisoiden välillä vallitsee rakkaus, kunnioitus 
ja kumppanuus, mikä välittyy kodin ilmapiiriin. Perheen yhteisinä rituaaleina ovat 
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iltakävelyt Korkeasaaressa ja sunnuntaipäivien pitkät kävelyretket eri puolille kau-
punkia sekä rauhalliset oleilut sunnuntaiaamuisin (Saf 126–127, 139, 162, 202–203; 
vrt. Jallinoja 2006, 127). Perheyhteisyyden symbolisina tunnusmerkkeinä romaa-
nissa ovat yhdessä tehty lumiperhe ja Eeliksen työpöydällä oleva vaikuttava valikoi-
ma perhevalokuvia (Saf 62, 105; vrt. Jallinoja 2000, 199–207).

Snellmanin romaanissa yhteisöllisyys ei rajoitu pelkästään päähenkilön oman 
ydinperheen piiriin, vaan se ulottuu myös ulkoisiin suhteisiin. Naapuri- ja ystävä-
apu toimii, ja molempien puolisoiden vanhemmat ovat arjessa mukana. Korkea-
saaren rehumestarin vaimo kuljettaa Helenan ja Eeliksen lapsia tarhaan ja kouluun 
omien lastensa ohella (Saf 63). Työtoveri ja ystävä Lotta toimii tarvittaessa lasten 
hoitajana, samoin kuin Helenan ja Eeliksen äiditkin. Vastavuoroisesti Helena toimii 
Lotan koirien hoitajana. (Saf 90, 169–170, 176, 261, 265.) 

Safari Clubissa kuvataan myös kotiäitiyttä, jota modernin familismin nimissä 
markkinoitiin naisille ainakin tilapäisenä ratkaisuna (vrt. Jallinoja 2006, 269–270). 
Eeliksen veljen vaimo on perheen talouden noususuhdanteessa ottanut kotitalous-
opettajan virastaan sapattivapautta. Tämä ei kuitenkaan ole osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi. ”Äidin kotonaolo oli alkanut rassata perhettä enemmän kuin kukaan 
olisi voinut aavistaakaan.” (Saf 130.) Kotityöt eivät ole Helenankaan ominta aluetta, 
sillä keittokirja tuntuu hänestä syytösasiakirjalta, ja kakun tekemistä varten hänen 
pitää kerätä adrenaliinia (Saf 199–201). Monitoimisekoitinta ja rikkaimuria hän säi-
lyttää ”Kiusankappaleiden Kaapissa” (Saf 242).

Käsiteltyään raiskaustrauman aiheuttamat tunnelukkiutumansa Helena saa-
vuttaa harmonian elämässään. Miettiessään lähestyviä 40-vuotispäiviään Helena 
 toteaa, että hänellä on vielä paljon mahdollisuuksia elämässään. ”Hänen terävyy-
tensä ja viileytensä veisivät hänet kohti uusia haasteita, halusi hän sitä tai ei.” Hän 
voisi toteuttaa itseään kaikilla haluamillaan alueilla ja vaalia tärkeinä pitämiään 
asioita. Kaksituhattaluvun sankarittarelle naisen roolit tai ympäristö eivät ole yksi-
löitymisen este. (Saf 315–316.)
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6 matka päättyy

Tutkimuksessani olen osoittanut, että Annis Prattin luoma uudestisyntymismat-
kan arkkityyppinen malli ja siihen nivoutuvat C. G. Jungin yksilöitymisprosessia 
ilmentävät arkkityypit soveltuvat myös suomalaisten naiskirjailijoiden romaanien 
ja novellien analysoimiseen. Naishahmojen uudestisyntymismatkoilla on löydettä-
vissä fragmentteja Prattin ja Jungin mainitsemista vaiheista ja arkkityypeistä. Ta-
voitellessaan itseyttään naishahmot käyvät läpi syvällisen henkisen prosessin, jota 
arkkityyppiset kuvat monimuotoisesti ja -sävyisesti ilmentävät. Jungilainen kirjal-
lisuusanalyysi, jossa ei etsitä yhtä totuutta tai todisteita Jungin teorialle (ks. Rönner-
strand 1993, 151), jättää väljyyttä kaunokirjallisten kuvien tulkintaan. 

Prattin mallin viiden vaiheen lisäksi romaani- ja novellianalyysini toivat esiin 
myös muita rituaaleja ja symbolikuvia, joita suomalaiset naiskirjailijat käyttävät 
toistuvasti sankarittariensa itseydenetsintää kuvatessaan. Tyypillisiä muutosproses-
sia ilmentäviä symbolikuvia (ks. Jung 1976a, 47–48) tutkimuskohteissa ovat erilai-
set peiliinkatsomis-, peseytymis- ja siivousrituaalit, jotka kuvastavat sankarittarien 
itsetunnistuksen vaihetta sekä valmistautumista elämänmuutoksiin. Esimerkiksi 
Marja-Liisa Vartion ja Orvokki Aution romaaneissa päähenkilöiden elämän keskei-
simpiin muutoskohtiin liittyy symbolisia siivouskuvauksia. Anu Kaipaisen romaa-
nissa molemmat sisarukset pesevät pitkät hiuksensa järvessä ennen merkittävää 
elämänmuutostaan. Peilimetaforakuvauksille on tyypillistä, että kehitysprosessinsa 
alussa oleva sankaritar välttelee omaa peilikuvaansa. Prosessin edetessä hänen ha-
lunsa katsella peilikuvaansa lisääntyy. 

Tutkimuskohteissa kuvatut uudestisyntymismatkat alkavat usein tilanteesta, 
jolloin naishahmon totunnainen elämä murtuu tai nainen tuntee epämääräistä 
tyytymättömyyttä. Avioliitto- ja parisuhdeongelmat ovat keskeisimpiä matkojen 
käynnistäjiä 1950-luvulta nykypäivään, mutta matkat voivat alkaa myös padottujen 
vihan- ja syyllisyydentunteiden tai erilaisten pelkojen tiedostamisena. Henkisen et-
sinnän alkuvaihetta leimaavat vierauden- ja mitättömyydentunteet, joita naishah-
mo kokee joko vakiintuneessa ympäristössään tai muutettuaan avioeronsa jälkeen 
omaan asuntoon. Alkukriisissään sankaritar tiedostaa entisenlaisen elämänsä ole-
van ohi, mutta hän ei vielä hahmota uuden elämänsä mallia. Itsensälöytämiskerto-
muksille tyypilliseen tapaan naisen sosiaalisen roolin rajoittavaa luonnetta on useas-
sa tutkimuskohteessa kuvattu kotirouvan vertauskuvallisena hahmona (ks. Felski 
1989, 129). 
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Luonto eli Prattin tarkoittama vihreä maailma on tutkimuskohteina olevien ker-
tomusten sankarittarille tärkeä paikka heidän käydessään läpi yksilöitymisproses-
siinsa liittyviä tunteita. Luonto arvottuu mielestäni myönteisesti kaikissa tutkimus-
kohteissa. Yhdessäkään ei ole kuvausta naishahmon toteuttamista rikkomuksista 
luontoa kohtaan. Luonto on naisen positiivinen voimavara, samaistumiskohde ja 
turvaa antava paikka, jossa hän voi ilmaista patoutuneita tunteitaan. Feministisessä 
tutkimuksessa etenkin 1960- ja 1970-luvuilla negatiivisen arvolatauksen saaneesta 
nainen ja luonto -analogiasta ei tutkimuskohteissa ole merkkejä. 

Vihreän maailman arkkityyppiset kuvat peilaavat tutkimuskohteissa sankarit-
tarien uuden identiteetin määrittämistä ja toimivat myös sivilisaatiokritiikin esit-
tämisväylinä. Esimerkiksi Raija Siekkisen Saaressa ja Eeva Kilven Häätanhussa, 
joissa naisella ja luonnolla on erityisen voimakas yhteys sekä tarinan pinta- että 
symbolitasolla, esitetään kritiikkiä luonnon turmelemista kohtaan. Välillisesti kri-
tiikki kohdistuu patriarkaalisen yhteiskunnan ilmiöihin. Luontokuvat symboloivat 
tutkimuskohteissa enimmäkseen naishahmojen senhetkistä mielentilaa ja piilota-
junnassa myllertäviä voimia, jotka ovat tunkeutumassa tietoisuuteen. Luontokuvat 
ilmentävät monenlaisia tunteita, joiden asteikko vaihtelee ääripäästä toiseen. San-
karittarien vihan ja tuskan ilmaukset saavat usein dramaattista väritystä esimer-
kiksi uhkaavana myrskykuvauksena (Saa 51). Vastaavasti ilon ja onnen ilmauksista 
välittyy kansallisromanttisia sävyjä saava suomalaisen luonnon kauneus (esim. Hää 
154). Kasvi- ja eläinkuvastoillaan kirjailijat ilmentävät myös naishahmojensa omi-
naisuuksia ja luonteenpiirteitä. 

Tyypillinen naiskirjailijoiden käyttämä piilotajuntaa symboloiva luonnonele-
mentti on vesi, joka esiintyy tutkimuskohteissa erimuotoisena ja -värisenä. Se voi 
olla esimerkiksi kiitävä virta (Mon 173), tietoisuutta ravitseva pyhä lampi (Hää 154) 
tai väriltään mustaa (Nu 82). Nainen voi symbolisesti etsiä itseyttään hakkaamalla 
jäätä (Nu 69) tai käyttää vesipeiliä syvällisenä itsetunnistuksen välineenä (esim. Mag 
88). Piilotajunnan vitaalisuuden sekä piilotajunnan ja tietoisuuden välisen yhteyden 
ilmentäjinä tutkimuskohteissa on käytetty kalasymboliikkaa (esim. Mag 257). 

Toinen tyypillinen vihreää maailmaa paikkana (ks. Jung 1976a, 47–48) ilmentävä 
symbolikuva on saari, jonne sankarittaret palaavat uudistumista varten ja jossa he 
voivat päästää tunteensa ja viettinsä valloilleen. Saaren [luonnon] ja naisen ruumiin 
välinen yhteys voidaan havaita Saaressa ja Personliga angelägenheterissä. Naisellista 
maisemaa symboloivassa saaressa mies kokee olonsa vieraaksi ja ahdistuneeksi, ku-
ten esimerkiksi novellissa ”Hänen viimeinen rakkautensa”. 

Vihreän maailman rakastajan arkkityyppiä vastaava kirjallinen kuva löytyy 
useista tutkimuskohteista. Yhteistä näille kirjallisille, ei-patriarkaalisille mieshah-
moille on pehmeys ja tunteellisuus eli stereotyyppisesti ajatellen antimaskuliiniset 
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ominaisuudet. He omaavat intuitiivista viisautta ja humaanin, syvällisen elämän-
asenteen. Ammatiltaan tämä hahmo voi olla esimerkiksi pappi, kuten Mongolien 
Auvo Taivainen. Tutkimuskohteissa vihreän maailman rakastajat toimivat ensisi-
jaisesti kuuntelijoina ja auttavat sankarittaria sanomaan ääneen kipeitä asioita opas-
taen siten heitä itsetunnistuksessa. Usein he toimivat myös naishahmojen eroottisen 
elämän virittelijöinä ilmentäen arkkityyppiin assosioituvaa Erosta (vrt. Pratt 1981, 
24). Prattin mallissa vihreän maailman rakastaja on sukua antiikin mytologian ju-
malille ja omaa usein myyttisiä ja sadunomaisia piirteitä (Pratt 1981, 22–23, 172–
173). Suomalaisissa vastineissa voidaan nähdä omaan kansalliseen mytologiaamme 
kuuluvien olentojen piirteitä. Esimerkiksi Pesärikon Eeti muistuttaa kotitonttua ja 
Häätanhun Kontti-Armas metsänhaltijaa. 

Fiktiivisen uudestisyntymisen yhtenä vaiheena on lopullinen henkinen irrottau-
tuminen vanhemmista. Tämä välienselvittely tapahtuu tutkimuskohteissa pääasias-
sa sankarittaren muistikuvien kautta. Osalla sankarittarista on ongelmaton suhde 
vanhempiinsa, tai kirjailija ei ole kuvannut tätä suhdetta lainkaan (esim. Hää, Saa). 
Kaikille sankarittarille lapsuus ei ole kuitenkaan ollut idylli. Yhtenä traumaattisena 
tekijänä tuodaan etenkin 1960–1970-lukujen kertomuksissa esiin ankara kasvatus. 
Ruumiillinen kuritus ja lapsuudenkodin ahdasmielinen ilmapiiri ovat aiheuttaneet 
naishahmoille pelkoja ja estoja, joita he uskaltavat käsitellä vasta aikuisina. Eila Pen-
nasen, Anu Kaipaisen ja Kerttu-Kaarina Suosalmen romaaneissa traumaattiseksi 
kuvattu ankara kasvatus peilaa tulkintani mukaan vastaavan ajan yhteiskunnallista 
keskustelua vapaan kasvatuksen ideologiasta. Annika Idströmin, Anna-Leena Här-
kösen ja Sari Malkamäen 1980- ja 1990-lukujen teosten sankarittarien voimakkaan 
äitivihan taustalla voidaan myös nähdä yhteiskunnallisia pyrkimyksiä eli halua ir-
rottautua yleisistä käyttäytymismalleista, jotka rasittavat naisen rooleja. 

Piilotajunnassa olevien tunteiden käsittely on osassa tutkimuskohteista kuvattu 
rajuksi kamppailuksi, jota naishahmot luonnehtivat esimerkiksi vajoamiseksi syväl-
le pimeään tai vaeltamiseksi tunnelissa. Patoutuneiden tunteiden purkautuminen 
voi muistuttaa rajuilmaa. Tässä vaiheessa naishahmot joutuvat tunnistamaan itses-
sään kieltämänsä ominaisuudet eli jungilaisittain varjonsa ja animuksensa, mikä ei 
tapahdu ilman tuskaa. Tunteitaan osa sankarittarista työstää myös unissaan, jotka 
voivat olla kuin ”sekoitus polanskia ja felliniä” (Mar 135). Jungin mukaan tietoisessa 
ja piilotajunnassa olevien elementtien yhdistyminen tuottaa unikuvia, jotka eivät 
ole useinkaan kausaalisesti tai muutoin määrittyneitä (Jung 1997, 39; Jacobi 1973, 
70). 

Seksuaalisuus ja kunnianhimo ovat tyypillisiä ominaisuuksia, joita tutkimus-
kohteiden sankarittaret kieltävät itsessään ja joita heidän varjo-hahmonsa ilmen-
tävät. Varjojen kuvauksille on luonteenomaista, että vastakkaista ominaisuutta il-
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mentää naishahmon tytär (esim. Se; Jee), sisar (esim. Mag; Avo) tai ystävätär (esim. 
Sin; Nu). Äiti–tytär-pareissa varjoa ilmentävällä tyttärellä on kaksiulotteinen rooli: 
symbolisesti hän johdattaa äidin takaisin tämän nuoruuteen kielletyn ominaisuu-
den syntymisen alkulähteille ja toisaalta tulevaisuuteen antaen lupauksen kielletyn 
ominaisuuden integroimisesta (Cederstrom 2002, 100). Erilaiset sisar- ja ystävätär-
kombinaatiot ilmentävät tutkimuskohteissa naiseuden monimuotoisuutta. Esimer-
kiksi fobioista kärsivälle sankarittarelle varjo voi näyttäytyä pelottoman sisaren tai 
ystävättären hahmona. 

Yksilöitymisen toteutumisen edellytyksenä on varjon tunnistamisen lisäksi san-
karittaren animuksen eli maskuliinisten ominaisuuksien integroiminen. Jungin 
(1976b, 23) Logos-käsitettä soveltaen olen tyypittänyt tutkimuskohteista sekä po-
sitiivisia että negatiivisia animus-hahmoja. Myönteiset animukset edistävät naisen 
henkistä kehitystä opeillaan. Nämä hahmot muistuttavat ominaisuuksiltaan Prattin 
mallintamaa vihreän maailman rakastajaa mutta eroavat siitä olemalla selkeämmin 
oppi-isiä. Negatiiviset animukset edustavat patriarkaalisia arvoja ja toimivat lähin-
nä naishahmojen herättäjinä. Varjon ja animuksen integroimisen jälkeen sankari-
tar saavuttaa itseyden, mitä tutkimuskohteissa on ilmennetty esimerkiksi Mandala-
symboleilla (ks. Jung 1985, 169–297). Tällaisia ovat muun muassa luku neljä ja sen 
kerrannaiset tai spiraalimaiset rakennelmat. Yksilöitymisen päämäärä, tietoisen ja 
tiedostamattoman synteesi eli itseys, ilmenee sankarittarien muuttuneina toimin-
tatapoina ja asenteina.

Kaikki tutkimuskohteiden naishahmot eivät pääse uudestisyntymismatkoillaan 
Prattin mallin viimeiseen vaiheeseen. He eivät uskalla tai halua kohdata syvällä 
sisimmässään piileviä tuskallisia tunteitaan. Kokonaan tai osittain käsittelemättö-
miksi jäävät tunteet eivät johdata näitä sankarittaria elämän muutoksiin, eivätkä he 
saavuta yhtä syvää henkistä kypsyyttä kuin tietoisen ja tiedostamattoman välisen 
tilinteon läpikäyneet naishahmot (vrt. Jacobi 1983, 23). Kahdessa tutkimuskohtees-
sa sankaritar ajautuu itsemurhaan (Mag; Idy). Tämä on tyypillinen ilmaus silloin, 
kun kirjailija näkee sankarittaren edustaman ideologian mahdottomaksi toteutua 
(Pratt 1981, 142–143). Sallimalla sankarittarensa saavuttaa itseyden tai jättämällä 
sen toteutumatta kirjailijat voivat ilmaista käsityksensä naisen yksilöitymisen yh-
teiskunnallisista ehdoista. 

Arkkityyppianalyysin ajattomuuden huomioon ottaen olen tuonut psykoana-
lyyttisen tarkastelun rinnalle myös historiallis-yhteiskunnallisen näkökulman. Tut-
kimukseni aikajänne kattaa noin viidenkymmenen vuoden jakson, jonka aikana 
naisen asema on suomalaisessa yhteiskunnassa muuttunut paljon. Naisasialiikkeen 
ja muun naisen aseman parantamiseen tähtäävän yhteiskunnallisen toiminnan kes-
kiössä ovat olleet eri aikoina erilaiset asiat. Tätä heijastaa myös tutkimuskohteena 



252

iiris kuusinen

oleva kirjallisuus. Viisikymmentäluvun ja kuusikymmentäluvun alun familistista 
ympäristöä kuvaavissa kertomuksissa naisen itseyden toteutumisen esteiksi näh-
dään perhekeskeiset rooliodotukset ja niitä tukevat asenteet. Naisen ensisijainen 
toimintaympäristö on vielä vankasti koti, ja sankaritar pitää kiinni perinteisestä 
naiskäsityksestä, vaikka hän kokee itsensä ahdistuneeksi ja paikattomaksi. 

Kuusikymmentäluvun puolivälistä alkavan jakson, murroksen ajan, teoksissa 
nousee keskeiseksi vaatimukseksi naisen oikeus toteuttaa itseään myös kodin ulko-
puolella. Tätä aikaa kuvaaviin romaaneihin ilmaantuu Yhdistys 9:n teesejä esittäviä 
uuden naisen prototyyppejä, joiden intohimona ovat ansiotyö ja muut yhteiskun-
nalliset aktiviteetit. Nämä naishahmot, kuten esimerkiksi Mongolien Meri ja In
genmanslandin Fredrika, toteuttavat itseään omimmaksi katsomallaan tavalla sekä 
työssä että kotona. Murroksen ajan ympäristössä elävien familististen asenteiden 
vankien itseys sen sijaan jää toteutumatta. 

Naisen työssäkäyntiin vaikuttavien yhteiskunnallisten parannusten myötä 
1980–2000-lukujen fiktiiviset naishahmot eivät enää kohdista vaatimuksiaan an-
siorooliin, vaan yksilöitymisprosessin keskiöön nousee kumppanuus miehen kans-
sa. Tavoitetilana on ”kaksi yhdessä rinnakkain” -kumppanuus, jossa vapaus ja riip-
puvuus ovat tasapainossa. Tällaisessa ihanneliitossa elää Safari Clubin päähenkilö. 
Kumppanuutta ei pidetä tutkimuskohteissa itseyden välttämättömänä ehtona. Nai-
nen voi olla yksinkin vahva ja saavuttaa itseyden kuten Saaressa. Kahdeksan- ja 
yhdeksänkymmentälukujen teoksissa yksilöitymisen esteeksi nähdään äitimyytti, 
jota kyseenalaistetaan rohkeasti esimerkiksi Idyllissä. Yhdeksänkymmentäluvulla 
äitimyytin purku saa myös ratkaisumalleja (Avo; Mar). 

Kuusikymmentäluvun puolivälistä alkanutta jaksoa leimasi suomalaisessa yh-
teiskunnassa individualistinen perhekäsitys, jossa painotettiin yksilön oikeutta 
omaan elämään. Vuosituhannen vaihteessa alkoi näkyä merkkejä yhteisöllisyyden 
noususta eli modernista familismista, jonka peruspilarina on kotiäitiys samoin 
kuin 1950-luvullakin. Erona aiempaan on, että 2000-luvulla sallitaan myös moder-
nien käytäntöjen jatkuvan. Riitta Jallinoja toteaa, että familismi ja individualismi 
ovat syklisiä, osin satunnaisesti ilmaantuvia liikkeitä, jotka ovat historian aikana 
pyrkineet vuorotelleen valta-asemaan. Yhteisön kaipuu on ikuinen, mutta sen in-
tensiteetti vaihtelee ajasta toiseen. Perhe on aina ollut ihmiselle tärkeä, mutta on ai-
koja, jolloin perheen sidoksesta halutaan näkyvämmin irti. Näitä aikoja nimitetään 
individualistisiksi. (Jallinoja 2006, 16, 97, 265, 268, 273.) 

Vaikka Jallinoja pitää syklien ilmaantumista osin satunnaisina, mielestäni 2000-
luvun familismin paluu on kytköksissä globalisaation tuomiin uhkiin ja markki-
natalouden luomiin pinnallisiin arvoihin. Yleisessä turvattomuuden ilmapiirissä 
on luonnollista tukeutua perheeseen, samoin kuin sodan varjostamalla 1950-luvul-
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lakin. Modernin familismin paluu on nähtävissä myös tutkimuskohteina olevissa 
Anja Snellmanin ja Anna-Leena Härkösen 2000-luvun romaaneissa. Sekä Safari 
Clubista että Juhannusvieraasta välittyy myönteinen kuva perheestä ja yhteisölli-
syydestä yksilön voimavarana. Safari Clubista kuvastuu myös, että kaksituhattalu-
vun nainen voi toteuttaa kaikkia naisen rooleja sekä saavuttaa harmonian sisäisten 
tarpeidensa ja ulkoisen elämänpiirinsä välillä.

Viiden vuosikymmenen matka kaunokirjallisten naishahmojen etsijäntiellä on 
tarjonnut tutkijalleen monia haasteellisia hetkiä kertomusten symbolimaailman 
kytkösten ja kirjailijoiden tarkoitusperien avaamisessa. Tutkimuksessa käyttämäni 
metodit ovat mahdollistaneet sankarittarien yksilöitymisen tarkastelun erilaisista 
näkökulmista ja auttaneet siten monivivahteisen kuvan saamisessa. Kertomuksis-
saan naiskirjailijat tuovat esiin individuaatiota rajoittavia yksilöllisiä ja yhteiskun-
nallisia tekijöitä. Riippumatta siitä, kuinka yhteiskunnalliseksi naiskirjailija on luo-
kiteltu, hän tuo kertomuksessaan esiin jännitteen sankarittaren omien tarpeiden 
ja ulkoisen ympäristön välillä. Ne kirjailijat, jotka ovat profiloituneet näkyvästi 
yhteiskunnallisiksi, ilmentävät tämän jännitteen suorasanaisesti ja kytköksissä ai-
kansa naisliikkeen pyrkimyksiin. 

Tutkimukseni kirjallisuusotoksesta ilmenee, että 1950- ja 1960-luvuilla nais-
kirjailijat jättävät usein sankarittariensa yksilöitymisen puolitiehen tai kokonaan 
toteutumatta ja kuvaavat naishahmon olosuhteita ja asenteita yksilöitymistä rajoit-
tavina tekijöinä. Myöhemmillä vuosikymmenillä naishahmot ovat enemmän oman 
elämänsä subjekteja ja rohkeampia ratkomaan mahdollisia omien tarpeidensa ja 
ympäristön välisiä ristiriitoja. Tämä fiktion kautta esiinnouseva kehitys kuvastaa 
suomalaisen naisen yhteiskunnallisessa asemassa puolen vuosisadan aikana tapah-
tunutta muutosta. 
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