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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkin työssäni sitä, miten tyttöjä kasvatettiin 50-luvulla. Aineistonani käytän Katarina Eskolan ja 

Satu Koskimiehen kokoamia päiväkirjoja 50-luvun tytöt ja 50-luvun teinit, Kasvatus- ja käytösop-

paita, Kotiliesilehtiä ja Tiina-kirjoja.  Tarkastelen sitä, miten käytösoppaista, Kotiliesilehdistä ja 

Tiina-kirjoista saadut käyttäytymisohjeet toteutuivat käytännössä. Kiinnostuksenkohteenani on 

myös se, miten 50-luvulla nouseva nuorisokulttuuri vaikutti tyttöihin ja miten he kapinoivat. 

 

Jaoin työn kuuteen erilaiseen osioon. Varsinaisia käsittelylukuja ovat luvut 2-5. Käyn luvussa 2 läpi 

sitä, mitä 50-luvulla tapahtui ja miten tytöt suhtautuivat isänmaahan ja uskontoon. Luvussa 3 tarkas-

telen tyttöjen kotioloja ja tutkin sitä, minkälaisia sukupuolirooleja kotoa löytyi ja miten tyttöjen ja 

poikien kohtelu erosi tosistaan. Luvussa 4 puolestani tarkastelen nuorisokulttuuria ja sen vaikutusta 

tyttöjen elämään, vapaa-ajanviettoon ja suhtautumiseen ulkonäköön. Luvussa 5 puolestaan tarkaste-

len tyttöjen ja vanhempien suhtautumista tyttöjen seurusteluun ja seksuaalisuuteen. 

 

Tutkimustuloksina tytöt suhtautuivat isänmaallisuuteen kunnioittavasti, vaikkei isänmaallisuudesta 

juuri puhuta isänmaallisuutena, vaan käytetään esimerkiksi termiä kansakunta. Kansakunta ja sen 

tulevaisuus olikin tapetilla 50-luvulla. Isänmaallisuus näkyi esimerkiksi Mannerheimin kuoleman 

kunnioittamisena, Porkkalan takaisin saamisen juhlimisena ja venäläisvihana. 

 

Isän ja äidin roolit erosivat toisistaan ja sukupuoliroolit olivat 50-luvulla selkeät. Tyttöjä valmennet-

tiin olemaan hyvä vaimo jollekulle ja poikia puolestaan valmennettiin tekemään töitä. Käsityöt ja 

kotityöt kuuluivat olennaisena osana tyttöjen kasvatukseen, vaikkeivät nämä työt olleet aina tytöille 

itselleen mieluisimpia. 

 

Nuorisokulttuuri ei suurimmaksi osaksi ole ristiriidassa vanhempien vaatimusten kanssa. Tyttöjen 

pukeutuminen on siistiä, vaikka saakin vaikutteita elokuvista. Meikkaaminenkin on siistiä, silloin 

kun tytöt sitä tekevät. Näkyvää meikkiä eli maalaamista paheksutaan. Selvimmin tyttöjen kapina 

näkyy tukan leikkaamisessa. Tukan kuului olla lyhyt ja tukka leikattiin vanhempien vihan uhallakin. 

 

Seurustelussa ja seksuaalisuudessa tulee esille viattomuus ja tapojen kunnioittaminen. Pojat saatta-

vat tytöt kotiin ja yksin pojan kanssa ei sovi jäädä. Suudelma on hyvin käyttäytyvältä tytöltä lähes 



 
 

pahinta, mitä saattaa olettaa. Toisaalta vanhemmat tytöt tiedostavat kuitenkin, mitä muut, huonom-

pimaineiset, tytöt tekevät poikien kanssa.  
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1 JOHDANTO 

 

Puristin tuolin käsinojia ja katsoin kuvaani peilistä. Olin omituisen näköinen. Aina väliin 

muistin isän ja pelkäsin niin kauheasti. Sitten kampaaja piippasi tukan latvan ja teki suloisen 

poninhännän… Kun tulimme ulos parturista, selvisi kaamea todellisuus minulle. Kuinka voin 

nyt mennä kotiin?
1
 

 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkin työssäni tyttöjen kasvatusta 50-luvulla. 40-luvun sotavuosiin liitetään usein ankarammat 

olosuhteet ja tiukka isänmaallishenkinen kasvatus. 60-luvusta puolestaan puhutaan uusien radikaali-

en ajatusten vuosikymmenenä ja naisten vapautuksen vuosikymmenenä. 50-lukua ajatellaan usein 

eräänlaisena 40-luvun jatkeena ja nämä vuosikymmenet näkeekin usein tutkimuksissa yhdistettyinä 

toisiinsa. Toisaalta 60-luvun arvomaailman ja nuorisoradikalismin täytyy kummuta jostakin.  Ole-

tuksenani onkin, että 50-luvulla 40-luvun arvomaailma alkoi pikkuhiljaa vapautua ja missä se nä-

kyisi paremmin kuin tyttökulttuurissa? Yhteiskunnan muutoksethan näkyvät usein naisten aseman 

muutoksina ja nuorten liikkeinä. 50-luku on myös nuorisokulttuurin vuosikymmen ja nuorisokult-

tuuriin liitetään usein kapinointi. Miten sotavuosien ilmapiiri ja nuorisokulttuuri sopeutuvat yhteen 

ja miten se näkyy tyttöjen elämässä? 

 

Varsinaisena tutkimusaiheenani ei ole nuorisokulttuuriasetelmasta huolimatta nuorisokulttuuri, vaan 

se, miten tyttöjä pyrittiin kasvattamaan.  Oliko tytöillä sanansa sanottavana, ja jos oli saiko van-

hempi silti aina viimeisen sanan? Ottivatko tytöt nuorisokulttuurin omakseen ja miten nouseva nuo-

risokulttuuri vaikutti tyttöjen ajatusmaailmaan ja käytökseen? Omaksuivatko tytöt vanhempiensa 

arvomaailman ja miten vanhemmat loppujen lopuksi halusivat kasvattaa tyttärensä? 

 

                                                           
1
 Eskola & Marttila 1993, 257. Katarina Haavio kertoo päiväkirjassaan, kuinka leikkasi tukkansa. 



 

2 
 

1.2 Tutkimusaineisto 

 

Aineistoni jakautuu neljään osaan: päiväkirjoihin, käytös- ja kasvatusoppaisiin, Kotiliesi-lehtiin ja 

Tiina-kirjoihin. Olen ottanut näin laajan aineiston käsittelyyn, sillä yksikään aineiston osista ei tar-

joa sellaisenaan luotettavaa tietoa tyttöjen kasvattamisesta. Päälähteeni on kuitenkin päiväkirjat, 

joiden avulla selvitän, mitä 50-luvulla kasvavat tytöt ajattelivat ja miten he suhtautuivat omaan elä-

määnsä. Tälle vastapainona olen ottanut mukaan käytös- ja kasvatusoppaita, joiden avulla haluan 

tutkia sitä, minkälaisia normeja tyttöjen kasvattamiseen esitettiin vanhemmille. Päiväkirjat tarjoavat 

tietoa siitä, miten kasvatustoimi käytännössä. Kotiliesi-lehti puolestaan on mukana ongelmapalstan-

sa vuoksi, jonne kirjoitettiin erilaisista ongelmista ja myös nuorten kasvattamisesta. Kotiliesi tar-

jonneekin jossain määrin enemmän vanhempien kuin kasvatus- ja käytösteoreetikkojen näkökulmaa 

tyttöjen kasvattamiseen. Tiina-kirjat ovat mukana puolestaan mukana, koska tyttökirjoilla on haluttu 

kasvattaa tyttöjä ja toisaalta päiväkirja-aineiston tytöt lukevat paljon (eivät tosin juuri Tiina-kirjoja). 

Tiina-kirjat kertonevat jotain ajan ihannetytöstä ja antavat näkemystä siihen, minkälaisia tyttöjä on 

haluttu kasvattaa. 

 

 

1.2.1 Päiväkirjat 

Aineistossani on kaksi päiväkirjakokoelmaa 50-luvulta: 50-luvun tytöt ja 50-luvun teinit. Kirjat 

koostuvat Kata(rina) Haavion
2
 ja Satu Koskimiehen

3
 päiväkirjoista 50-luvulla. Ensimmäinen kirja 

on vuosilta 1951–1956 ja tytöt ovat olleet kirjoittaessaan 10/11–15/16-vuotiaita. 50-luvun teinit 

koostuu  puolestaan tyttöjen päiväkirjoista vuosilta 1957–1960, jolloin tytöt ovat olleet 15/16–

19/20-vuotiaita.  Ulotan tarkasteluni vuoden 1958 loppuun asti, jolloin tytöt ovat 16/17-vuotiaita. 

Päiväkirjoista on jätetty tekijöidensä mukaan jonkin verran aineistoa pois ja tekstiä on paikoitellen 

tiivistelty. Eskola ja Koskimies vakuuttavat kuitenkin, että poistot on tehty vain luettavuussyistä. 

Teoksiin on pyritty ottamaan mukaan aineistoa, joka kiinnostaa lukijaa ja jätetty turhia huudahduk-

sia ja tekstin venytyksiä pois.  

 

                                                           
2
 Nykyisin ja kirjaa toimittaessa Katarina Eskola. 

3
 Kirjoja toimittaessa Marttila. 
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Päiväkirjoja kirjoittavat tytöt kuuluvat selvästi keskiluokkaan. Tästä kertoo se, että tytöt käyvät kou-

lua ja menevät myöhemmin yliopistoon. Tytöt ovat keskivertoa parempia koulussa ja heidän kou-

lunsa on tyttökoulu ja myöhemmin tyttönormaalilyseo. Tyttökouluihin täytyi hakea erikseen ja lä-

päistä pääsykoe ja tyttökouluja pidettiinkin tämän vuoksi rauhallisempina ja parempina kouluina.
4
 

Tytöt eivät missään määrin edusta siis tavallista työläisperhettä, vaan ovat sivistyneistön kasvatteja 

ja toisaalta todennäköisesti koulumenestyksensä vuoksi rauhallisempia ja älykkäämpiä kuin keski-

vertotyttö. Sivistyneistöön viittaavat myös tyttöjen vanhempien ammatit. Katarina Haavion isä on 

Martti Haavio, joka on kenties paremmin tunnettu P. Mustapäänä, kirjailijana ja tutkijana. Katarinan 

äiti puolestaan on ollut oman aikansa yliopistonaisten johtohahmoja
5
, tutkija Elsa Enäjärvi-Haavio.  

Äiti kuoli syöpään 1951 ja Katarina jäi sisaruksineen isänsä hoitoon. Satu Koskimies on puolestaan 

kahden muusikon lapsi. Vaikkeivät tytöt kuulu perheidensä puolesta tavalliseen keskiluokkaan, päi-

väkirjoihin välittyy vahvasti keskiluokkainen arvomaailma. Ajan keskiluokka oli myös kiinnostunut 

kouluttautumisesta ja kulttuurin (erityisesti) kotimaisen kulttuurin ylläpitämisestä.
6
 Satun äiti on 

tunnettu kanteleen soittaja ja Katarinan vanhemmat molemmat sivistyneistön johtohahmoja. Sivis-

tyneisyys viitannee tässä siis myös keskiluokkaiseen arvomaailmaan. 

 

1.2.2 Käytös- ja kasvatusoppaat 

Käytös- ja kasvatusoppaat jakautuvat nimiensä mukaisesti kahtia. Kariston 18-osainen Uhkaava 

nuoruus – uhattu nuoruus kasvatuskirjasarja pyrkii antamaan ohjeita lasten kasvattamiseen ja erityi-

sesti erilaisten ongelmien kohtaamiseen. Luokittelen kirjasarjan varsinaisiin kasvatusoppaisiin kuu-

luvaksi. Kirjasarja on alun perin ilmestynyt Saksassa ja sitä on toimittanut professori J. Spieler. Te-

oksen esipuheiden päiväyksistä päätelleen kaikki kirjat on kirjoitettu vuoden 1945 jälkeen. Opuksia 

markkinoidaan niin alkuperäiskielellä kuin suomeksikin kansantajuisina kasvatusoppaina. Kirjasarja 

ei kertone suoraan sitä, miten Suomessa kasvatetaan lapsia. Toisaalta suomalainen sivistyneistö 

arvosti esimerkiksi saksalaismallista yliopistoa
7
 ja saksalaisuuden voisi tämän vuoksi kuvitella ole-

van muutenkin huudossa kasvatuksessa. Olen rajannut tämän kirjasarjan varsinaisiksi kasvatusop-

paiksi. 

 

                                                           
4
 Utrio 2003, 38–39. 

5
 Kolbe 1993, 275. 

6
 Kolbe 1993, 77, 167–168. 

7
 Kolbe 1993, 77. 
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Käytösoppaisiin puolestani lasken Elmgrenin ja Heinosen kirjoittaman Käytöksen kultaisen oppaan, 

Saurion Osaatko käyttäytyä – kirja tytöille sekä Golbaekin Teinitytön kirjan. Käytöksen kultainen 

opas on aikuisille suunnattu kirja hyvistä tavoista. Kirjasta löytyvät perhettä käsittelevät ohjeet niin 

kotiin kuin muuallekin. Saurion ja Golbaekin teokset on puolestaan suunnattu enemmän nuorille. 

Tosin Saurion kirjan esipuheessa lukee, että kirja on suunnattu myös tyttöjen äideille.
8
 

 

 

1.2.3 Lehdet 

Aineistoni lehdet ovat Kotiliesi-lehtiä. Olen ottanut mukaan lehdet vuosilta 1950–1959. Lehdistä 

olen seurannut nimimerkin Pikku äiti ylläpitämää palstaa, jossa vastataan lukijoiden ihmissuhdeky-

symyksiin. Palsta on noin sivun pituinen ja siinä on vain vastauksia lukijoiden kysymyksiin, ei ol-

lenkaan itse kysymyksiä.  Jonkin verran jää siis arvuuttelun varaan vastauksia lukiessa. Pikku äiti 

kommentoi kuitenkin tomerasti ja nasevasti ja kertoo mielipiteensä, olipa lukijalla minkälainen on-

gelma tahansa. Myötätuntoa riittää, mutta hölmösti käyttäytyville ei heru kuitenkaan liikaa ymmär-

rystä. Kysyjät ovat kaikenikäisiä, vanhoja sekä vielä lapseksi luokiteltavia. Naiset kirjoittavat pals-

talle kenties enemmän, mutta sukupuolijakauma ei ole kuitenkaan selvä. Olen ottanut Kotiliesistä 

mukaan tutkimukseen myös teinityttökilpailun vastaukset. Kilpailussa teinitytöt vastasivat kysy-

myksiin elämästään, kertoivat ongelmistaan ja iloistaan. 

 

 

1.2.4 Tiina-kirjat 

Anni Polvan kirjoittaman tyttökirjasarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1956. Olen ottanut tä-

hän tutkimukseen 50-luvulla julkaistut Tiina-kirjat eli Tiina (1956), Tiina aloittaa oppikoulun 

(1957), Tiina kesälaitumilla (1958) ja Tiina toimii (1959). 

  

Tiina-kirjat kertonevat jotain suomalaisista tytöistä, sillä sarjaa on julkaistu aina 1980-luvulle asti. 

Kirjasarjan on siis täytynyt jotenkin vedota yleisöönsä. Tiina-sarjan kirjat ovat olleet vuosina 1957–

1967 eniten myytyjä lastenkirjoja.
9
 Lasten ja nuorten kirjallisuuden kasvattava vaikutus on ollut 

                                                           
8
 Saurio 1951, 5-6. 

9
Piikkilä 1983, 12.  
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aina pinnalla, mutta 1950-luvulla nostettiin kirjallisuuspiireissä erityisesti puheeksi lastenkirjojen 

kasvattavuus. Lastenkirjan kuului kasvattaa lasta elämään ja antaa hänelle ohjeita vaivihkaa.
10

 Tii-

na-kirjojen kasvattavasta otteesta kertoo jotain siis se, että ensimmäinen Tiina-kirja on saanut ilmes-

tymisvuotenaan Nuorten kirja ry:n kunniamaininnan.
11

  Todennäköisesti kirjan on katsottu sopivan 

hyvin vaivihkaiseen kasvatukseen. Myös Anni Polva on todennut kirjojensa olevan kasvattavia. 

Hän on omien sanojensa mukaan halunnut iskostaa lasten mieliin niitä opetuksia, joita on itse pie-

nenä saanut. Näitä ovat rehellisyys ja reiluus.
12

 Ei siis liene syytä kiistää sitä, että Polva pyrki kir-

joillaan kasvattamaan lukijoitaan.  

 

Tiinan lisäksi kenties keskeisin hahmo kirjoissa on Juha. Juha on Tiinan paras kaveri ja heidän vä-

lillään vihjaillaan koko ajan olevan jotakin muuta kuin ystävyyttä. Tiina itse puolestaan kommeltaa, 

höpöttää, suutahtelee ja rikkoo vaatteitaan. Toisaalta Tiinan koulu sujuu hyvin. Piikkilän mukaan 

Tiinan perhe on työläisperhe.  Tämä näkyy hänen mukaansa siinä, että isä on töissä varastossa. Työ-

läisperheet ovat tulleet Piikkilän mukaan ensimmäistä kertaa kirjallisuuteen sotien jälkeen. Kuiten-

kin hänen mielestään kirjan muut hahmot ovat vähintään keskiluokkaisia.
13

 Tiina ei kuitenkaan mie-

lestäni vastaa kuvausta tavallisesta työläisperheen lapsesta. Tiinan perhe tosin elää yksinkertaisesti 

ja heillä on välillä rahahuolia. Tiinan äiti ei tee töitä ja köyhyys perheeseen tulee esimerkkikirjois-

sani jonkin onnettomuuden kautta. Tiina-kirjassa isä on esimerkiksi mennyt takaamaan kaverinsa 

lainan ja joutuu vastuuseen siitä. Isän työpaikkoja ei tarkkaan ilmaista ja toimenkuva vaihtelee hie-

man. Tästä on mahdotonta päätellä tarkkaan, mikä perheen luokkastatus tarkalleen ottaen on.  Per-

heen eroja muihin perheisiin korostetaan. On paljon köyhempiä perheitä, joiden elämä menee huo-

nommin ja joiden lapset joutuvat säännöllisesti tekemään töitä. Toisaalta on Juhan perhe, joka on 

puolestaan selvästi varakkaampi kuin Tiinan perhe. Perheen ajatusmaailma ja käytöstavat ovat sel-

västi keskiluokkaiset ja keskiluokkaisuuteen voi liittyä myös pienemmät tulot kuin korkeampaan 

luokkaan. 

 

 

  

                                                           
10

 Heikkilä-Halttunen 2000, 494. 
11

 Heikkilä-Halttunen 2000, 83–84. 
12

 Piikkilä 1983, 27. 
13

 Piikkilä 1983, 10. 
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1.3 Käsitteiden määrittely 

 

Keskeisin käsite työssäni ovat tytöt. Tytöillä tarkoitan sekä lapsia että vanhempia tyttöjä. Ulotan 

tyttökäsitteeni siis lapsuudesta nuoruuteen asti. Pienemmistä tytöistä puhun usein kasvatusoppaiden 

yhteydessä samoin kuin lapsista. Isoimmista tytöistä annetaan oppaissa usein erilaisia ohjeita ja 

päiväkirjojen tyttöjen käytöskin eroaa hieman nuoremmasta. Olen ottanut tässä tutkimuksessa tyttö-

jen yläikärajaksi 16 vuotta, koska tuolloin voidaan vielä varmasti puhua tytöistä eikä naisista.  

 

Aineistoni rajaa tarkastelemani tytöt tarkemmin keskiluokkaisiin ja ylempää keskiluokkaa edusta-

viin kaupunkilaistyttöihin, sivistyneistön tyttöihin. Käytän aineistona muun muassa päiväkirjoja ja 

käytös- ja kasvatusoppaita. Päiväkirjojen tytöt edustavat keskiluokkaa ja käytös- ja kasvatusoppaat 

puolestaan edustavat keskiluokkaista ideologiaa. Käytän työssäni tähän ryhmään kuuluvasta tytöstä 

termiä hyvin kasvatettu tyttö juuri sen vuoksi, että kasvatusoppaat kertovat eniten tämän ryhmän 

lasten käyttäytymisestä. Kuitenkaan kaikki ryhmään kuuluvat tytöt eivät ole automaattisesti hyvin 

kasvatettuja. 

 

 

1.4 Aiempi tutkimus 

 

Työni on perusteltu, sillä 50-luvun tyttöjen kasvatusta ei ole tutkittu historian puolella. Eniten aihet-

tani sivuavat Leena Kosken Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaalit –Tutkimus aapisten ja lukukir-

jojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana; Päivi Kerosen pro gradu Ydinper-

he – yhteiskunnan tukipylväs; Minna Karttilan pro gradu Ohjausta perhe-elämään: sukupuolikasva-

tuskeskustelu 1940- ja 1950-lukujen Suomessa; Laura Kolmen Sivistyneistön rooli: Helsingin yli-

opiston ylioppilaskunta 1944–1959 sekä Kaari Utrion artikkeli 50-luvun nuoruus. 

 

Leena Kosken teos kertoo nimensäkin mukaisesti aapisten ja lukukirjojen arvomaailmasta itsenäi-

syyden ajalla. Kosken teos on kiinnostava ja kertoo hyvin koulumaailman arvoista. Kuitenkin tut-

kimukseni keskittyy kotiin ja kotona välitettyihin arvoihin, ei koulumaailmaan. Kosken teos antaa 
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silti hyvin tietoa siitä, minkälaisiin arvoihin koulukasvatuksessa on pyritty. koulumaailman arvot 

kertovat aina jotain myös yleisistä arvoista, joten katson aapisten arvomaailman tutkimuksen anta-

van paljon työlleni. 

 

Päivi Kerosen työhön kuuluisi kohdistaa kritiikkiä puolestaan sen vuoksi, että yksi Kerosen työn 

kantavista ajatuksista on se, että perhemalli siirtyy 1900-luvulle 1800-lvun familismista. Familismin 

perhemalliin kuuluu auktoriteettinen isähahmo, kodinhengetär äiti ja kuuliaiset lapset.
14

 Voidaan 

kysyä, onko Kerosen työn ajatus, jonka mukaan työväenluokkaa kasvatettiin ja siirrettiin porvarilli-

nen ajatusmaailma näille, pätevä Suomessa. Toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassakin kasvatusop-

paat kertovat keskiluokkaisesta ideologiasta. Kirjojen esipuheista voi jopa lukea, että kirja voi olla 

tarpeellinen vaikkapa työväenluokasta nouseville tytöille. Nämä eivät vielä välttämättä hallitse käy-

töstapoja.
15

 Kerosen tutkimus on kuitenkin työni kannalta hyödyllinen, sillä hänellä on tutkimukses-

saan mukana sekä Elmgren–Heinosen että Saurion kirja. Oman tutkimukseni lähteet ja aihe siis si-

vuavat Kerosen tutkimusta. Aineistossani on mukana lisäksi päiväkirjoja, varsinaisia kasvatusoppai-

ta ja lehtiä eikä esimerkiksi Kerosen työssä esiintyviä avioliitto-oppaita ollenkaan. Lisäksi Keronen 

tarkastelee perhemalleja, ei tyttöjen kasvattamista.  

 

Minna Karttila tarkastelee Suomen historian pro gradu – työssään sukupuolikasvatuskeskustelua 

1940- 1950-lukujen Suomessa. Karttilan työ perustuu siihen, että vuonna 1948 opetusministeriö 

asetti toimikunnan pohtimaan sukupuoliopetuksen järjestämistä.  Hänen pro gradunsa koostuu pää-

osin toimikunnan julkaisuista ja pöytäkirjoista. Työ havainnollistaa hyvin sitä, ettei sukupuolivalis-

tusta ollut ennen 1952 Suomen kouluissa ja haloota ja arvomaailmoja, jotka vaikuttivat aikana. Va-

liokuntaa pohtii, minkälaista valistusta nuorille tulisi antaa, miksi ja miten. Työ kuvaa samalla myös 

nuorten seksuaalisuutta 1950-luvulla. 

 

Laura Kolben Sivistyneistön rooli tarkastelee Helsingin ylioppilasnuoria ja näiden toimintaa 40- ja 

50-luvuilla. Kirja on viides osa sarjassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaa. Kirja ha-

vainnollistaa hyvin ylioppilasnuorison elämää ja käsityksiä sekä ajan henkeä. 
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Kaari Utrion artikkeli puolestaan kertoo siitä, miten hän itse muistaa 50-luvulla kasvamisen. Utrion 

artikkeli on kuitenkin kirjoitettu 2000-luvulla, joten sitä värittävät todennäköisesti ajan mittaan saa-

tu tieto siitä, minkälainen 50-luvun kuuluisi olla. Artikkeli ei olekaan kovin tieteellinen, sillä se 

pohjaa vahvasti subjektiiviseen muistitietoon. Aion käyttää Utrion artikkeli lähinnä vertailukohtee-

na omalle aineistolleni. 

 

 

1.5 Tyttöys  

 

Etsin tutkielmaani varteen tyttötutkimuksen puolelta tukea, sillä tyttöys on mielestäni osittain han-

kala käsite. Varsinaista yleispätevää tyttötutkimuksen menetelmää ei löytynyt, mutta sen sijaan löy-

sin tietoa tyttöydestä yleensä ja eri vuosikymmeninä. Tyttöys 50-luvulla on varmasti erilaista kuin 

eläminen nykyajan Suomessa. Tuskin Katarinalle ja Sadulle olisi tullut mieleenkään pistää naama 

täyteen niittejä, noreskella kaduilla tai jutella vieraille pojille. Tähän on syynä jo se, että 50-luku oli 

naiselle huomattavasti rajoitetumpi vuosikymmen kuin vaikkapa 2000-luku. Naisen asema oli para-

nemassa, mutta nainen oli ollut 1929 vuoteen asti aviomiehensä alainen.
16

 Vuoteen 1948 huoruus 

eli seksuaalinen kanssakäyminen jonkun muun kuin aviomiehensä kanssa oli rangaistava teko. 
17

 

70-luvun alkuun asti puolestaan esimerkiksi satamassa norkoilu tai liftaaminen oli tytöiltä lailla 

kiellettyjä ja antoivat heille halvan tytön leiman.
18

  Tässä valossa ei liene ihme, että tyttöjen tavat 

kapinoida eivät kenties tunnu nykyaikana hurjilta. Toisaalta tyttöjen aikana osa nykyajan tavoista 

kapinoida ja etsiä itseään on ollut tytölle vähintään yhteiskunnallisesti paheksuttavaa ja saattanut 

vaikuttaa sosiaaliseen asemaan.  Tämä on hyvä muistaa lähestyttäessä aineistoa. Kapinan täytyy olla 

erilaista kuin nykyään. 

 

Tyttöyden käsittämisellä ja tyttötutkimuksella on kuitenkin eri aikoina samanlaisia lähestymistapo-

ja.  Yleistä tytöille on se, että heidän katsotaan omaksuvan omien kokemustensa lisäksi myös äitien 

ja sisarten sekä ystävättärien kokemukset, jotka välittävät tytölle tietoa naisen olemuksesta ja roolis-
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ta. Helena Helveen mukaan tytöt rakentavat oman identiteettinsä tulevina naisina pitkälti tällaisen 

kollektiivisen tietouden avulla. Tytöt saavat identiteettinsä joukkoviihteestä ja nuorille suunnatuista 

kulttuurituotteista.
19

  

 

Tytöt joutuvat käymään myös läpi aikojen keskustelua perheissään liikkumavapaudesta, seuruste-

lusta sekä alkoholinkäytöstä ja tupakanpolttamisesta, joihin liitetään usein sukupuolitettuja näke-

myksiä. Vuonna 2002 aikansa nuorista tehdyssä tutkimuksessa erona lasten ja nuorten välillä näh-

tiin rippikoulu vedenjakajana. Rippikoulu on kuitenkin nähty suomalaisessa kulttuurissa perintei-

sesti naimalupana ja se liitetään sen vuoksi usein aikuisuuteen ja vastakkaisen sukupuolen kanssa 

seurusteluun. Vaikka rippikoulun jälkeen nuoren katsottiin olevan isompi ja hän sai enemmän va-

pauksia, tyttöjen seksuaalisuus nähtiin edelleen haavoittuvana ja vanhemmat pyrkivät ennaltaehkäi-

semään riskejä.
20

 Keskeisenä erona tyttöjen ja poikien välillä Näre näkee tytön maineesta puhumi-

sen. Se, mikä voi olla pojalle kunniaksi, saattaa tytön maineen huonoon valoon.
21

 

 

Murrosikään kuuluu kapinoida auktoriteetteja vastaan. Näihin auktoriteetteihin kuuluvat myös omat 

vanhemmat. Jos nuori henkilö ei pysty osoittamaan riittävä itsenäisyyttä vanhemmistaan, hänen 

siirtymisestään aikuisuuteen tulee hankala.
22

 Murrosikä on myös aikaa, jolloin tyttö joutuu kohtaa-

maan naisen sukupuolin rooliodotukset. Tytöstä tulee tietoisempi siitä, kuinka naisten tulisi käyttäy-

tyä samaan aikaan kuin muut alkavat tarkastelemaan heitä naisina ja painostavat tyttöjä kohtaamaan 

sukupuoliroolejaan.
23

 Tutkimusten mukaan vanhemmilla on myös erilaiset tavoitteet pojille ja ty-

töille. Poikiin kohdistetaan useammin fyysisiä kurituskeinoja, kun taas tyttöihin käytetään usein 

järkeistämistä. Isien on todettu myös erottelevan tyttöjä ja poikia keskenään enemmän kuin äitien. 

Lasten kohtelu muuttuu iän myötä, mutta tyttäriä saatetaan kohdella jopa ankarammin, kun he kas-

vavat vanhemmiksi.
24

 Tytöt ilmaisevat aggressioitaan epäsuoremmin kuin pojat, esimerkiksi kirjoit-

tamalla nimettömiä juorukirjeitä, paljastamalla salaisuuksia tai arvostelemalla toisen pukeutumista 

ja ulkonäköä. Tyttöjen ystävyysryhmät ovat myös selvemmin rajattuja kuin poikien.
25

 Tällaiseen 

toimintaan kuuluu se, että ystävä saatetaan tehdä mustasukkaiseksi, hylätä tai vahingoittaa häntä 
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ryhtymällä jonkun toisen ystäväksi. Toisaalta tytöt, jotka arvioidaan aggressiivisiksi, toivovat 

yleensä olevansa vähemmän dominoivia. Sen sijaan aggressiivisiksi luokitellut pojat toivovat usein 

olevansa vieläkin hallitsevampia.
26

  

 

Tyttöjen ja poikien kulttuuritottumuksissa on myös eroja. 14-vuotiaat tytöt lukivat erilaisia lehtiä ja 

kirjoja, seurasivat erilaisia ohjelmia televisiosta ja radiosta ja kuuntelivat erilaista musiikkia kuin 

pojat. Tytöt lukivat myös kirjoja enemmän kuin pojat ja heidän lukemansa kirjallisuus oli monipuo-

lisempaa.
27

 Tyttöjen kulttuuriin kuuluu selvästi myös kansainvälisesti ajatellen lukeminen, sillä 

englanninkieliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tytöt pitävät usein lukemisesta enemmän kuin 

matematiikasta.
28

 Aion ottaa tyttöyden huomioon työssäni pohtimalla, miten yleinen tyttöys näkyy 

tutkimukseni tyttöjen maailmassa. 

 

 

1.6 Työn rakenne ja lähestymistapa 

 

Olen ottanut tutkimukseni aiheeksi tytöt, joten sukupuolinen lähestyminen on selvä. Vertaan nais- ja 

miessukupuolta kahdella tavalla: aluksi olen miettinyt vanhempien sukupuolirooleja. Tarkoituk-

senani on tässä kohtaa pohtia, minkälaisia sukupuoliroolivaikutteita tytöt saavat kotoaan. Äidin roo-

li on tärkeä, sillä tytöt ottavat mallia äideistään ja muista naisista. Olen ottanut esille myös sen, mi-

ten veljiä ja siskoja kohdeltiin verrattuna toisiinsa. Poikien ja tyttöjen kohtelun vertailu on myös 

tyttötutkimuksen klassinen lähtökohta ja lähestymistapa.  Luvuissa 4 ja 5 olen käsitellyt vain tyttöi-

hin kohdistettuja odotuksia. Tärkeää tytön määrittelemisessä on ollut myös tytön maine ja seksuaa-

linen kunnia. Tämän vuoksi olen tarkastellut aineistossani tyttöjen seksuaalisuutta ja seurustelua. 

 

Työni on jakautunut neljään varsinaiseen käsittelylukuun, lukuihin 2-5. Luvussa 2 Isänmaa ja us-

konto tarkastelen lyhyesti sitä, minkälaista 50-luvulla oli ja katson, miten tytöt suhtautuivat isän-

maallisuuteen ja uskontoon. Nämä ovat mielestäni keskeisiä asioita, koska 50-luvulla jälleenraken-
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nettiin Suomea ja sodan jälkeen isänmaallisen ilmapiirin voisi olettaa olevan erilainen kuin myö-

hemmin saati sitten aiemmin.  Tyttöjen on myös katsottu olevan kiinnostuneempia yhteiskunnalli-

sista asioista kuin poikien, joten mielestäni on hyvä tarkastella sitä, miten tytöt näkivät ajan olosuh-

teet ja isänmaansa. 50-luvulla alkoi myös uskonnollinen maallistuminen
29

, jonka voi nähdä myös 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Lisäksi tyttöjen on katsottu olevan kiinnostuneempia hengen asioista 

kuin vaikkapa poikien, joten on kiinnostavaa nähdä, miten tytöt suhtautuivat uskontoon. Pitivätkö 

he kynsin ja hampain kiinni uskonnosta, vai alkoivatko tytötkin maallistua ajatuksissaan? 

 

Luvussa 3 Koti ja perhe pohdin perhettä ja sitä, minkälaiset arvot ja sukupuolimallit perheessä vai-

kuttavat. Pohjaan erityisesti perheenjäsenten rooleissa Kerosen työhön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että hyväksyisin kaikki Kerosen työssään esittämät väittämät, vaan pohdin rooleja Kerosen ja 

lähteideni pohjalta. Perheenjäsenten roolien pohtiminen on tärkeää, sillä siitä tulee ilmi, minkälaisia 

piilovaikutteita tytöt mahdollisesti saavat kotoaan. Tyttöjen vertaileminen poikiin on myös tärkeää, 

sillä pojat ovat ainoa mahdollinen suora vertailuryhmä. Ilman poikien tarkastelua olisi myös mah-

dotonta sanoa, mitkä kasvatuksen osat koskevat pelkästään tyttöjä.  

 

Luvussa 4 käsittelen nuorisokulttuuria ja sitä, miten se näkyy aineistossa. Olen tähän lukuun sisäl-

lyttänyt käsityksiä vapaa-ajanvietosta ja ulkonäöstä. Käsitän vapaa-ajan viettämisen asiaksi, josta 

nuoret ja vanhemmat saavat vääntää jatkuvasti kättä ja johon vaikuttavat muotivirtaukset. Tämän 

vuoksi olen sisällyttänyt vapaa-ajan viettämisen osaksi tätä lukua. Olen ottanut mukaan myös paitsi 

nuorisokulttuurin vaikutuksen ulkonäössä, myös sen, miten kasvattajat toivoisivat lastensa suhtau-

tuvan ulkonäköön. Ulkonäkö on kenties keskeisin osa nuorisokulttuurin ilmenemistä, joten mahdol-

liset ristiriidat kasvattajien ja nuorten näkemyksissä ovat oleellisia. 

 

Luvussa 5 käsittelen seurustelua ja seksuaalisuutta. Luku sivuaa melkoisesti lukua kolme, mutta 

olen halunnut selvyyden vuoksi erotella ne toisistaan. Seksuaalisuus ja sen hillitseminen tai hillit-

semättömyys kuuluu mielestäni olennaisesti nuorisokulttuureihin. Lisäksi tyttöihin kohdistettu kont-

rolli ulottuu usein juuri seksuaalisuuteen. 
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2 ISÄNMAA JA USKONTO 

 

 

2.1 50-luvun henki 

 

 50-lukua leimasi vielä jälleenrakennus. Sodan jälkeen Paasikivi tuli valtaan ja häntä seurasi 50-

luvulla, ensin pääministerinä ja sitten presidenttinä, Kekkonen. Aivan syyttä ei puhuta Kekkonen-

Paasikivi -linjasta, sillä 40- ja 50-lukujen nähtiin olevan samaa jatkumoa. Kylmäsota jylläsi ja suo-

mettumisesta tuli käsite. 

 

50-lukua leimasivat myös pienet voitot ja Suomen nouseminen tuhkasta. Suomi oli ensimmäinen 

läntinen maa, jonka kanssa neuvostoliitto teki pitkäaikaisen tavaranvaihtosopimuksen. Tämä tapah-

tui heti 1950-lvuun alussa. 1952 Suomessa pidettävät Helsingin olympialaiset saivat Suomessa ai-

kaan tohinaa. Olympialaisia varten rakennettiin esimerkiksi Olympiakylä ja Helsingin kaupunkia ja 

ympäröivää maaseutua sekä lähellä olevien kaupunkien ulkoilmettä korjattiin. Helsingin olympia-

laiset toivat Suomeen myös uusia elintarvikkeita säilykemuodossa ja aloittivat amerikkalaistumisen 

tuomalla Coca-Colan ja purukumin maahan.  Elintarvikkeista keskustelu leimasi myös 50-lukua. 

Sotaa seuranneeseen säännöstelyyn alettiin olla kyllästyneitä ja haaveissa kuulsi aika ilman elintar-

vikesäännöstelykortteja.
30

 

 

Juhlintaan antoivat aihetta viimeisen sotakorvauserän maksaminen Neuvostoliitolle 18.9.1952 sekä 

Porkkalan saaminen takaisin vuonna 1955.
31

 Surua puolestaan aiheutti Suomen pelastajan, marsalk-

ka Mannerheimin kuoleminen.  Mannerheimia varten järjestivät muun muassa ylioppilaat kulkuei-

ta.
32

 Ylioppilaat innostuivat 50-luvulla isänmaallisuudesta. Sota, talvisodan henki, sodan uhrit ja 

sodanylipäällikkö tuntuivat kertovan heidän isänmaallisuudestaan. Sivistynyt keskiluokka, jota yli-

oppilaatkin yleensä edustivat, eli 50-luvulla kukoistuskauttaan ja sille oli tärkeää usko koulutukseen 

ja kulttuuriin.
33

 Aikakauden jäykkyyttä verrattuna nykyaikaan kuvannee se, että teitittely oli vielä 
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kouluissa ja yliopistossa yleistä. Teitittelyä harrastivat yliopistossa jopa eri oppilasryhmien jäse-

net.
34

 Eri sivistystasoa olevien ihmisten luokkaerot olivat toisaalta hälvenemässä. Esimerkiksi kas-

vatusoppaiden suosio oli sodanjälkeen suurta, koska tytöillä oli mahdollisuus sosiaaliseen nousuun 

sodanjälkeisessä maailmassa. 

 

 

2.2 Tyttöjen näkemys Suomesta 

 

50-luvun voisi olettaa olevan hyvin patrioottinen vuosikymmen, onhan se lähellä sotavuosikym-

mentä. Isänmaallisuuden puute niin oppaissa, Kotiliedessä kuin tyttöjen päiväkirjoissakin pistää siis 

suorastaan silmään. Tytöt lukevat tutkimusten mukaan 14 ikävuodesta eteenpäin poliittisemmin 

kuin pojat ja ovat kiinnostuneempia päivän tapahtumista ja sanomalehtien lukemisesta.
35

 Oletuk-

senani on, että isänmaallisuuden pitäisi näkyä jossain määrin tyttöjen elämässä ja että he ottaisivat 

siihen jotenkin kantaa. Isänmaallisuus näkyy jossain määrin tyttöjen harrastuksissa. Molemmat tytöt 

käyvät Helka-tytöissä ja Helka-tytöt vaalivat kansanperinnettä runolausunnalla ja kansantansseilla. 

Utrion mukaan 50-luvun tyttölukion penkinpainajaisissa tanssittiin jopa kansantansseja.
36

 Tämä 

puolestaan viittaa siihen että kansallisen kulttuuriperimän siirtäminen eteenpäin nähtiin tärkeänä 

osana koulua. Myös oppi- ja lukukirjojen tekstit ovat olleet 50-luvulla hyvin isänmaapainotteisia. 

Kosken mukaan oppikirjojen viesti oli selvä: isänmaan pitäisi mennä arvoasteikolla vanhempien yli, 

mutta olla silti vähemmän arvostettu kuin Jumala.
37

 Eräs selitys sille, minkä vuoksi varsinaista 

isänmaata ei mainita tyttöjen päiväkirjoissa tai oppaissa voi olla se, että sota oli juuri hävitty ja ol-

tiin vielä jossain määrin rähmällään Neuvostoliiton edessä. Kenties ei ollut sopivaa puhua suoraan 

isänmaasta. Kerosen havainto vahvistaa tätä havaintoa ainakin siinä, että 50-luvulle tultaessa hänen 

tutkimusaineistossaan alettiin puhua enemmän yhteiskunnasta kuin isänmaasta.
38

 Päiväkirjojen ty-

töistä ensimmäisen kerran suoraan suunsa isänmaallisuudesta avaa 17-vuotias Katarina. Hän pohtii, 

onko hänen ja hänen tovereidensa elämäntarkoitus valmistua auttamaan omaa kansakuntaansa.
39

 

Hänkään ei kuitenkaan puhu varsinaisesti isänmaallisuudesta, vaan kansakunnan auttamisesta. To-

dennäköistä onkin, että ajan terminologiassa puhutaan enemmän kansakunnasta. Katarinan ajatus 
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heijastaa mielestäni 50-lukua. Kirjoitusajankohtana Suomi alkoi nousta edes hieman suosta: Pork-

kala oli saatu takaisin ja sotakorvaukset hoideltu. Kansakunnalla oli toivoa, mutta kansakunta näh-

tiin enemmän selviytyjänä ja tarvittiin kaikki auttamaan kansakunnan uudelleen rakentamisessa. 

Tuskinpa 17-vuotias tyttö on keksinyt ajatusta nuorisosta kansakunnan auttajina aivan itse. Toden-

näköisesti taustalla on yleistä keskustelua, josta hän on napannut ajatuksen. 

 

Kolbe on huomauttanut, että ylioppilasnuorten isänmaallisuus näkyi ylioppilasnuorten pitäminä 

itsenäisyysjuhlina, Mannerheimin soihtukulkueena. Sota, talvisodan henki, sodan uhrit ja sodanyli-

päällikkö kertoivat isänmaallisuudesta, joka usein oli ylioppilailla voimakasta.
40

 Tämän voi ajatella 

olevan myös etenkin Katarinan vanhempien ajatusmaailma, sillä he molemmat kuuluivat aikansa 

ylioppilasnuoriin aikana, jolloin juuri ylioppilaat katsottiin isänmaallisiksi. Isänmaallisuus kasva-

tuksessa näyttäytyy päiväkirjojen tyttöjen kohdalla siinä, kun Porkkalan palautuksen yhteydessä 

koulussa järjestetään juhlat. Vapautetun alueen halki ajettaessa koko luokka haukkuu puolestaan 

yhteen ääneen venäläisiä.
41

 Neuvostoliittolaiset eivät nauti suurta suosiota myöskään urheilupeleis-

sä, vaan Satu ryssittelee aivan avoimesti, kun neuvostoliittolaiset voittavat pelin.
42

 Selvästikään 

Neuvostoliitto ei nauti suurta suosiota Suomen päässä. Lasten ja nuorten asenteellisuus Neuvosto-

liittoa kohtaan on varmasti kotoa opittua ja sodanjälkeisinä vuosina vanhempien asenteellisuus naa-

purimaata kohtaan on kenties ymmärrettävää. Ilmaisut ovat kuitenkin voimakkaita juuri siitä syystä, 

että ne tulevat tyttöjen suusta, ei poikien. Tyttöjähän kasvatetaan ilmaisemaan itseään nätisti ja ole-

maan olematta aggressiivinen.
43

 Ilmaisut ovat siis hyväksyttyjä, koska ne tulevat juuri kiltiksi kas-

vatettujen tyttöjen suusta, eivätkä poikien. Kiinnostavaa on myös, että tytöt eivät kyseenalaista kan-

salaisyhteiskunnan merkitystä tai ivaa suomen nuorten toivojen merkitystä. Tyttöjen kirjoituksista 

löytyy usein annos ironiaa ja sarkasmia ja kenties Katan kirjoituksen kansakunnan auttajista voisi 

olla osittain myös ironinen. Toisaalta yhtään mitään, minkä voisi tulkita ivaksi jatkuvasta kansa-

kunnasta puhumisesta, ei löydy päiväkirjoista. Tytöt ovat myös poikkeuksellisen teräviä kielenkäyt-

täjiä. On yllättävää, että patrioottista kieltä, jota käytetään jatkuvasti, ei kyseenalaisteta mitenkään. 

Kenties siinä on jotain liian pyhää pilkattavaksi ainakaan kirjallisesti. 
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2.3 Uskonnollisuus sodanjälkeisessä maailmassa 

 

Uskonnollisuus tulee hyvin esiin kasvatusoppaissa, Kotiliedessä ja tyttöjen päiväkirjoissa. Käy-

tösoppaissa uskonnosta ei puhuta mitään ja Tiina-kirjoissa uskonnosta ei ole yllättäen tietoakaan. 

Se, ettei Tiina-kirjojen kirjoittaja ole nähnyt uskontoa tarpeelliseksi osaksi kirjasarjaa, voi johtua 

siitä, että kirjat on kirjoitettu 50-luvun puolen välin jälkeen ja 50-luku itsessään oli jo uskonnollisen 

maallistumisen aikaa.
44

 Uskonnollisuus näkyi kuitenkin erityisesti talonpoikaisväestössä ja johta-

vassa asemassa olevassa keskiluokassa,
45

 johon voitaisiin päiväkirjan tyttöjen perheetkin lukea. 

 

Tyttöjen suhtautuminen uskontoon on ristiriitainen. Tytöt ovat ystäviä keskenään ja edustavat sa-

maa sosiaalista luokkaa. Satun suhtautuminen Jumalaan on kuitenkin erilainen kuin Katan. Satu 

pitää Jumalasta ja tulee rippikoulun jälkeen uskoon ja alkaa pohtia uskonnon vaikutusta elämään. 

Katan suhde Jumalaan puolestaan vaihtelee. Rippikoulun jälkeen hänestä kumpuaa kommentteja, 

jotka ovat uskovaisia. Sitä ennen hän kritisoi vahvasti uskoaan Jumalaan, kuten myös jälkikäteen. 

17-vuotiaana luokkakaverit pilkkaavat häntä paikallisessa seurakunnan nuortentalossa, Pärinäpirtis-

sä, käymisestä. Katan motiivi käydä siellä kun ovat lähinnä pojat. Katan näkemys uskonnosta on 

kuitenkin 17-vuotiaana hyvin voimakas. Katan motiivien paljastuttua hänen tuttavapoikansa puhu-

vat hänelle Jumalasta, mutta Kata sanoo, ettei voi koskaan uskoa niihin asioihin. Hän on omien sa-

nojensa mukaan istunut kaikki illat Pärinäpirtissä ja kuullut sanan, mutta ei ottanut sitä omakseen. 

Hän ei myöskään pysty menemään nuortenillassa tekopyhästi ehtoolliselle.
46

 

 

Katarinan uskossa olemattomuus tuntuu hieman erikoiselta, sillä suvussa on pappi. Pappi on myös 

läheinen, sillä tämä vihkii Katarinan siskon.
47

 Uskonnon merkitys Katarinalle ei tunnu olevan suuri. 

Toisaalta Kata toteaa, että joutuu todennäköisesti helvettiin, koska ei pysty uskomaan.
48

 Uskominen 

olisi siis hänen mielestään jossain määrin luonnollinen vaihtoehto ja uskomattomuudesta saattaa 

seurata jonkinnäköinen rangaistus. Tytöt käyvät rippikoulun jälkeen ahkerasti nuortenilloissa. Satul-

la syyt saattavat olla muitakin, mutta erityisesti Katalle se tuntuu olevan tapa tavata poikia, tytöthän 

kävivät tyttökoulua. Myös eräs Satun isompi ihastus löytyy seurakunnasta. Erityisesti Katarinan 
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käytöksessä näkyy se, ettei kirkolla ole hänelle todella suurta merkitystä. Toisaalta hänkin käy seu-

rakunnan nuortenilloissa ja kirkossa, jossain määrin kirkko on kuitenkin osa elämää. Katarinan 

huono omatunto jumalattomuudestaan kertoo myös siitä, että kulttuuri on ollut hyvin uskontokes-

keinen. Leena Kosken mukaan koulukirjojen uskonto näkyi oppikirjoissa voimakkaasti 1960-

luvulle asti. Hän tosin myöntää, että 50-luvulla oppikirjojen Jumala-pohjaiset tarinat vähenevät jon-

kin verran. Kuitenkin uskonto näytteli suurta osaa koulukirjojen tarinoissa.
49

 Myös se, että Katari-

nan kaltainen kiltti koulutyttö ei omaksu koulukirjoista uskontoa, kertoo siitä, että jotakin oli tapah-

tumassa. Koulutytöt yleensä pitävät kaikkia koulukirjojen väitteitä tosina. Yleisesti ottaen kuitenkin 

koulussa vähennettiin uskonnon opetusta ja uskontoa ei haluttu ottaa mukaan esimerkiksi seksuaali-

valistusta annettaessa.
50

 Maallistumista siis alkoi tapahtua myös uskontomyönteisen keskiluokan 

piirissä. 

 

Satu on kenties helpompi kiinnittää tyttötutkimuksen mukaiseen tyttöön, joka on kiinnostunut eri-

tyisesti kristinuskon jumaluusmerkityksistä ja muustakin yliluonnollisesta. Jossain määrin yliluon-

nolliseksi voidaan katsoa myös Satun usko leimahduksiin, Runotytöstä otettuun termiin. Runotytön 

leimahdukset olivat voimakkaita taiteellisia elämyksiä, joiden jälkeen hän halusi usein kirjoittaa. 

Satu on suuri Runotytön ystävä ja toivoo joskus saavansa myös leimahduksen. Katarinan uskonnot-

tomuus on myös juuri sen vuoksi epänormaalia, että hän kuuluu uskontomyönteiseen luokkaan ja 

vieläpä uskontomyönteisempään sukupuoleen. Toisaalta se todistaa juuri sitä, että eri aikoina saat-

tavat vaikuttaa erilaiset ajattelutavat. 
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3 KOTI JA PERHE 

 

 

3.1 Perhe 

 

Päivi Kerosen mukaan 1940-luvuilla ja 1950-luvuilla kodin arvostaminen oli enemmän huudossa 

kuin aiempina vuosikymmeninä. Ydinperhemalli oli kunniassaan. Ydinperhemalliin kuuluivat ko-

dinhengetär äiti, elannonhankkija mies ja kuuliaiset lapset. Miehen asema perheenpäänä oli itses-

tään selvää. Naisen elämäntehtävänä oli puolestaan äitiys. Lastenkasvatuksen painopiste oli rehelli-

syydessä, itsehillinnässä ja työn tekemisessä. Keronen lainaa Jallinojan ja Löffgrenin teorioita siitä, 

että 1800-luvun porvariston perheideologia on siirtynyt 1900-luvulle ydinperhemallina.
51

 Työssä 

tarkastellaan 1800-luvun lastenkasvatusta ja suhteutetaan se välillä ehkä liikaa 40- ja 50-luvun kas-

vatukseen. Tarkoituksenani on tässä luvussa tarkastella, mitä lapsilta vaadittiin kotona. Vaadittiinko 

juuri hiljaisuutta ja kuuliaisuutta ja entä miten erityisesti pienempiä lapsia pyrittiin kasvattamaan? 

Lisäksi haluan sivuta kysymystä siitä, minkälainen vanhempien rooli oli. 

 

Kerosen väite kodinhengetäräidistä tuntuu pitävän suurimmaksi osaksi paikkansa. Saksalaiset kas-

vatusoppaat puhuvat usein siitä, kuinka äiti vie lapsen hoitoon tai tarkastukseen tai siitä, kuinka äiti 

leikkii lapsen kanssa. Äiti oli siis lapsen pääasiallinen hoitaja. Yhdessä harvinaisemmassa tapauk-

sessa annettiin esimerkki tytöstä, joka oli joutunut isänsä holhoukseen, vaikka äiti oli hengissä. Täl-

löin oli kyse siitä, että äiti oli tehnyt aviorikoksen.
52

 Tietenkin oppaiden äitikuva voidaan kumota 

kysymällä, vastaako saksalainen äitikuva Suomessa. Perhekulttuuri on nykyäänkin alueilla erilai-

nen. 

 

Tiina-kirjat tarjonnevat jonkinlaisen vastauksen ihanteellisesta perhekuvasta. Tiina-kirjojen äiti on 

täydellinen kodinhengetär. Äiti hoitaa kirjoissa kotityöt ja on huolissaan lasten vaatteista. Kun isä 

joutuu työttömäksi, ei äiti lähde töihin, vaan lapset. Tosin lapset hankkivat itse työnsä, mutta raha-

pussit viedään myöhemmin äidille. Kun isä joutuu sairaalaan, Veljestä puhutaan jopa perheen ai-

                                                           
51

 Keronen 1995, 5, 7, 30, 57, 64. 
52

 Keppler 1956, 18–19. 



 

18 
 

noana elättäjänä, ennen kuin Tiina saa töitä.
53

 Myös Kotilieden palstalle lapsistaan kirjoittavat ovat 

poikkeuksetta naisia. Tästä voisi päätellä, että naiset ovat enemmän tekemisissä lasten kanssa. 

Miesten kirjoituksia lehdestä löytyy kuitenkin, mutta ei lapsiasioista. Lähinnä kirjoitukset koskevat 

kihlattuja ja avioliittoa. Tämä kertoo vähintään siitä, etteivät miehet koe lasten ongelmista kirjoitte-

lua ainakaan yhtä suureksi asiaksi kuin naiset. Tätä väitettä tukee myös Leena Kosken kommentti 

siitä, että lapsen toimiessa väärin, tämä toimii aina vastoin äidin tahtoa.
54

 

 

Minkälainen isä sitten on? Kotilieden palstalta ei löydy vastausta, ei liioin käytösoppaista. Tyttöjen 

kasvattajana äiti on tärkeä, sillä Sauriokin osoittaa Osaatko käyttäytyä – kirjansa alkupuheessa kir-

jan tytöille ja heidän äideilleen.
55

 Leino ja Viitanen ovat puhuneet 40- ja 50-lukujen maalaisperhei-

den vanhemmista etäisinä kasvattajina. Erityisesti isä on etäinen autoritäärishahmo.
56

 Tiina-kirjojen 

isä ei vastaa tätä kuvaa. Tiinan isä on mukava ja ymmärtäväinen mies, joka pelastaa Tiinan monta 

kertaa äidin rangaistuksilta tai ainakin hieman lieventää rangaistuksia. Yleensä Tiinan isän silmät 

tuikkivat, kun Tiina kertoo tälle kohelluksistaan.
57

 Toisaalta isän sanaa on uskottava. Äidille väite-

tään vielä vastaan, mutta isää uskotaan.
58

 Isällä on siis auktoriteettiasemansa edelleen tallella. Tii-

nan isä on tosin fiktiivinen hahmo ja edustaa ihanneisää. Toisenlaisesta isäkuvasta kertoo Sadun 

juopotteleva isä.
59

 Juopottelevat ja etäiset isät eivät liene sodanjälkeisenä aikana harvinaisuus. To-

dennäköisesti isiä löytyy monia erilaisia. Isäkuva kestää myös vähemmän etäisen isän. 

  

Päiväkirjojen tyttöjen isät ovat poikkeuksellisessa asemassa, koska Sadun isä sairastuu ja viettää 

pitkän ajan vuoteessa. Sadun äidin on siis isän sairastumisen jälkeen hoidettava talous yksinään, 

joten isän auktoriteetti ei pääse todella esille. Katarinan äiti on puolestaan kuollut vuonna 1951. 

Isästään hän ei puhu juuri muuten kuin rangaistusten antajana ja maksajana, hän ei oikeastaan kos-

kaan sano suoraan, että isä antoi rangaistuksen. Hän ei myöskään aseta isänsä rangaistuksia kyseen-

alaiseksi. Saatuaan kotiarestia, koska oli tullut useana iltana myöhään kotiin, hän vain toteaa päivä-

kirjalleen saaneensa arestia eikä sen enempää pui rangaistuksen oikeudenmukaisuutta. Toisaalta hän 

ei myöskään vaivaudu noudattamaan rangaistusta aivan pikkutarkasti, vaan lähtee kävelylle poikien 
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kanssa, vaikka hänen pitäisi mennä suoraan kotiin.
60

 Isän sana lienee laki, mutta liian jyrkkä kasvat-

taja isä ei ole, koska hänen rangaistuksiaan voidaan vähän uhmatakin poikien vuoksi. Toisaalta Ka-

tarinan perheen arvomaailmasta kertoo Katarinan äidin ennen kuolemaansa kirjoittama teksti. Teks-

tin mukaan naisylioppilaan asemaan kuuluu, että jokainen valmentautuu niin kotia, ammattia kuin 

yhteiskuntaa varten.
61

 Äidin näkemys naisen asemasta oli tohtorinaisen näkemys. Hänen mielestään 

sivistyneenkin naisen paikka oli kotona. Todennäköisesti samoja ajatuksia oli myös hänen miehel-

lään, sillä pari oli kuitenkin perustanut perheen ja siihen tarvitaan usein samanlaista arvomaailmaa. 

Tällaisten ajatusten voisi ajatella välittyneen jossain määrin myös Katarinalle. 

 

Entäpä lasten kasvatus? Vaadittiinko lapsilta ehdotonta kuuliaisuutta? Elmgren-Heinonen toteaa, 

että ennen muinoin lapsilta on vaadittu orjamaista kuuliaisuutta. Tämän hän kokee osittain hyväksi 

asiaksi, sillä tuolloin koettiin enemmän perheen yhtenäisyyttä. Nyt hän toteaa, että vanhemmat voi-

vat vaatia lapsilta yhtä paljon, kuin vaativat itseltään.
62

 Kurinomaisuus toistuu myös kasvatusop-

paissa. Niissä todetaan muun muassa, että pienikin työ on tärkeää ja siis hyvän suorituksen arvoi-

nen. Työnteko velvollisuuden puolesta on taas suurempiarvoista kuin huolellinen työnteko harras-

tuksena tai toimintahalun tyydyttämiseksi.
63

 Työ tuntuu olevan jo pienestä pitäen tärkeää kuten 

myös oikeaa elämää varten opettelu. Toisaalta sanotaan, että jokainen työ, joka ei palvele elämän 

opiskelussa, on lapsen työvoiman riistoa. Lasta ei saa myöskään rankaista siitä, että työ on puutteel-

linen, jos puutteellisuus johtuu virheestä. Ankaruus ei kuitenkaan katoa kokonaan tässäkään kohtaa, 

sillä virheellinen työ koetaan oikeaksi juuri sen vuoksi, että lapsi huomaa virheellisen työn hyödyt-

tömäksi.
64

 

 

Utrion mukaan taskuraha kuului myös olennaisena osana tuon ajan kasvatusta. Se käytettiin lähinnä 

limonadiin, purkkaan ja muihin pieniin asioihin. Sen varsinaisena tarkoituksena oli kuitenkin opet-

taa lasta pienestä pitäen käyttämään rahaa oikein ja säästämään.
65

 Kotilieden teinityttökilpailuun 

osallistuneista ylistetäänkin eniten niitä, jotka säästävät taskurahojaan ostaakseen lahjoja muille tai 

kustantaakseen kursseja itselleen. Kiitoksen saavat myös tytöt, jotka käyvät koulun ohella töissä 
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ansaitakseen itse taskurahansa.
66

 Sopivan taskurahan antaminen on tärkeää. Elmgren-Heinonen ar-

vostelee ankarasti vanhempia, jotka antavat lapsilleen liian helposti kaiken.
67

 

 

Hemmoteltuihin ja ainoisiin lapsiin ei suhtauduttu kovin suopeasti. Ainoat lapset nähdään lellikkei-

nä ja jääräpäinä.
68

 Elmgren-Heinonen toteaakin, että lapset on opetettava välttämään pikkumaisuut-

ta ja kantelunhalua. On myös opetettava näkemään asiat parhain päin.
69

 Samankaltainen ajattelu 

tuntuu toistuvan myös kasvatusoppaissa. Ihannelapsi tuntuu olevan rohkea ja reilu, samankaltainen 

kuin Tiina-kirjojen sankari. Huonoja ominaisuuksia puolestaan ovat liika arkuus, laiskuus, röyhkeys 

ja näennäinen tyhmyys, liika haaveellisuus sekä viettien vietävänä oleminen.
70

 Valehtelu on myös 

ehdottomasti pannassa, elämässä on hyvin tärkeää oikeanlainen moraali, jotta voi tulla onnellisek-

si.
71

 Päiväkirjojen tytöt vastaavat hyvää lapsikuvaa. Oikeastaan ainoa asia, jossa vanhempia uhma-

taan suoraan, on päiväkirjan ostaminen salaa nuorempana ja tukan leikkaaminen murrosikäisenä.
72

 

Muuten tytöt vaikuttavat kilteiltä ja kuuliaisilta. Kerosen mukaan kuritus on osa lasten kasvattamis-

ta.
73

 Tällaisesta ei kuitenkaan aineistossa näy Katarinan ja Satun kohdalla merkkejä. 

 

Mielenkiintoisen lisän perheen tarkasteluun tuo Seelmanin kommentti, jonka mukaan kaikki, mikä 

tekee mahdottomaksi lasten sopeutumisen perhe- ja myöhemmin kouluyhteisöön on väärin.
74

 Elm-

gren-Heinonen puolestaan kommentoi, että kouluyhteisössä nähdään, kuinka lapsi sopeutuu myö-

hempää elämää varten.
75

 Selvästi sopeutuminen yhteiskuntaan on hyvin tärkeää ja alkaa jo kotoa 

asti. 
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3.2 Sisko ja veli 

 

Tyttöjen ja poikien vertailu on ollut keskeisessä osassa tyttötutkimuksessa. Tyttöjen ja poikien roo-

lien erilaisuudesta pienenä kertoo jotain jo se, että Spieler kuvaa tutustumista tyttöihin ja poikiin. 

Jos haluamme tuntea pojan, meidän täytyy joskus kääntää nurin pojan housuntaskut ja olla kovasti 

kiinnostuneita hänen ruostuneista nauloistaan ja ruuveistaan, värillisistä lasinpalasista ja kirjavista 

paperinsuikaleista. Tyttöihin tutustuu puolestaan parhaiten, kun suuntaa tutkimusmatkan heidän 

käsilaukkuihinsa ja lippaisiinsa. Tyttöjen ja poikien leikeissä nähdään siis jo selvä ero. Poikien lei-

kit tuntuvat hieman likaisemmilta. Pojilta löytyy myös valmiiksi aikuisten miesten kiinnostuksen 

kohteita: ruuveja ja nauloja. Tytöiltä puolestaan löytyy äidin pukeutumista jäljitteleviä esineitä.
76

 

Merkittävää on myös se, että tytön aarrearkku on lipasto kotona ja pojilla aarrearkun virkaa hoitavat 

puolestaan omat taskut, jotka voi raahata minne vaan.  

 

Spieler puhuu myös totuudenpuhumisen opettamisesta lapsille. Tässäkin kohtaa nousevat sukupuo-

liroolit esille. Tytölle voisi opettaa totuuden kauneutta ja miellyttävyyttä. Pojille puolestaan voisi 

korostaa rohkeutta ja voimaa, jotka ovat poikien arvostamia ominaisuuksia. Myös tyttöjen ja poiki-

en valheilla on ero: Vanhemmat pojat oppivat isän liikejuonet. Tytöt sen sijaan oppivat Spielerin 

mukaan yllättävän nopeasti aikuisten valheet taloudenhoidossa sattuneiden virheiden salailemisek-

si.
77

 Näissä esimerkeissä on huomattavaa, että tytöt pysyttelevät kotona ja pitävät enemmän kau-

neudesta ja miellyttävyydestä. Sen sijaan pojat tuntuvat kasvavan käymään töissä ja tulemaan roh-

keiksi ja voimakkaiksi. Keronen onkin huomauttanut, että tyttöjä kasvatetaan tulevan avioliittoon ja 

poikia puolestaan liike-elämään. Tähän on liittynyt poikien opiskeluaika.
78

 Olisiko kulttuuri kuiten-

kin muovautumassa tässä suhteessa, sillä 50-luvun Suomessa koulutettiin nimenomaan tyttöjä? 
79

 

Toisaalta on taas huomattava se, että saksalaiset kasvatusoppaat eivät ehkä ole täysin sovellettavissa 

Suomeen. Olipa muutosta tai ei, aineistossa luokitellaan silti tytöt ja pojat eri tavoin. 

 

Koski on listannut tyttöihin liitetyiksi ominaisuuksiksi auttavaisuuden, epäitsekkyyden, julkisen 

oman syntisyyden tunnustamisen, kiltteyden, tottelevaisuuden ja kuuliaisuuden. Poikien ominai-
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suuksiin puolestaan lasketaan rohkeus, urhoollisuus ja itsenäisyys.
80

 Tiinan ominaisuudet ovat kui-

tenkin tässä valossa enemmän poikien kuin tyttöjen ominaisuuksia. Niitä ovat ulkona juokseminen 

sekä rohkeus. Tiina-kirjojen sankarilta tuntuu olevan tässä valossa enemmän poikien ominaisuuksia. 

Toisaalta Tiina on selvä poikkeus joukossa, muut tytöt ihailevat usein Tiinassa juuri poikamaisia 

piirteitä. Piikkilä on kommentoinut, että naismaisuus näyttelee negatiivista osaa Tiina-kirjoissa.
81

 

Tiina-kirjojen sankari ei kasva koskaan isoksi, joten on mahdotonta tietää, mikä hänen kohtalonsa 

on. Poikatytöt saivat kuitenkin ihailua. Satu kertoo eräänä kesänä olevansa kesäisin poikatyttö kul-

kiessaan puukko vyöllään ja saa selville, että niin on hänen hyvä kaverinsa Outikin.
82

 Satu yrittää 

16-vuotiaana keksiä jotain tavallista jännittävämpää roolia päiväkirjalleen
83

 ja päätyy keksimään, 

että hänen päiväkirjansa on viehättävä poikatyttö.
84

 Poikatytöt olivat siis 50-luvulla osittain huudos-

sa. 

 

Tiina-kirjoissakin näkyvät naisen ja miehen erot. Kun Tiinalle tulee huono omatunto, hän virkkaa 

tai koettaa auttaa kotitöissä. Hyvä hän ei tosin ole kummassakaan. Jotain kertoo kuitenkin se, että 

veli lähtee huonoa omaatuntoa pakoon hakkaamaan puita.
85

 Kotityöt ja käsityöt mielletäänkin 50-

luvulla selvästi joka tytön opeteltaviksi. Haaviolla taloutta pyörittää äidin kuoltua kotiavustaja, 

myöhemmin perheen tyttäret. Perheen poika osallistuu tosin yhtenä kesänä kotitöihin, kun avustaja 

on lomalla, mutta tuolloin taloustyöt on jaettu nuorempien lasten kesken. Varsinaisesti taloutta pyö-

rittävät sopivan ikäiset tyttäret. Koski onkin huomauttanut, että tyttölapselle koetetaan opettaa jo 

pienestä pitäen, miten äidiksi kasvetaan.
86

 Kenties taloudenhoitaminen nähdään osana äidiksi val-

mistautumista. 

 

Utrio on puolestaan kommentoinut, että 50-luvulla joka tyttö osasi virkata ja ommella.
87

 Toista ker-

tovat kuitenkin Satun heikko käsityötaito, jonka vuoksi hän joutuu välillä jopa melkein itkun par-

taalle koulussa. Anni Polva on halunnut myös laittaa tyttökirjasarjansa päähenkilölle kehnon käsi-

työtaidon. Käsityöt ovat Tiinan heikoin arvosana, peräti vitonen. Virkkaaminen toimiikin Tiinan 
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itserankaisukeinona.
88

 Toisaalta 50-luvulla kehno käsityötaito ei välttämättä tarkoita samaa kuin 

nykyään. Etenkään Katarinan ja Sadun kohdalla tällaisesta ei voi puhua, sillä heidän koulunsa eri-

tyisaineena olivat juuri käsityöt. Satu ompeleekin myöhemmin hametta ja haluaan näyttää sitä lä-

heisilleen ja näyttää, että hän osaa oikeasti tehdä käsitöitä.
89

 Jotain kertoo sekin, että vaikka Katari-

na ei ole heikko käsitöissä, hän haluaisi lopettaa käsitöiden tekemisen. Kotoa ei vain heru lupaa 

tähän.
90

 Käsitöiden ja taloustöiden merkitys näkyy myös siinä, että Kotiliesilehden yleisin neuvo 

nuorille tytöille näiden sydänsuruihin, toimettomuuteen tai ongelmiin paikkakunnalla on mennä 

jollekin käytännön kurssille (usein toiselle paikkakunnalle).
91

 Käytännöllisillä kursseilla tarkoite-

taan yleensä talouskoulua tai vastaavaa.  

 

Tyttöjen ja poikien roolit ovat siis melkoisen tarkat, etenkin vanhemmilla lapsilla. Elmgren-

Heinosen mukaan juhlissa tytöt emännöivät äitinsä kanssa. Pojat puolestaan hauskuuttavat äidin 

vieraita. Elmgren-Heinonen neuvoo myös tarkasti eri sukupuolta olevien sisarusten suhteesta. Tytön 

tulee olla valmis auttamaan veljiä, etenkin pienissä kotoisissa palveluksissa, joissa tämä poikana 

osoittautuu kömpelöksi. Tyttö ei saa kuitenkaan omaksua miesmäistä puhetapaa, sillä tämä vieroit-

taa sisarukset. Veljen uskomia salaisuuksia ei saa juoruta eikä saa ”käyttäytyä kuin tipu”. Tällainen 

saattaa aiheuttaa sen, että veli halveksuu tyttöjä.
92

 Tärkeää on siis antaa veljelle normaali ja hyvä 

käsitys omasta sukupuolesta. 

 

Tytön kuuluu olla sopivan tyttömäinen. Kenties rehtiys ja reiluus ovat myös tyttöjen keinoja, kun 

niitä ei käytä liian miehekkäästi. Pojan kuuluu puolestaan olla poika. Kepler kertoo hyvin halveksu-

vaan sävyyn, kuinka eräs äiti kasvatti poikia kuten tyttöjä aina nukkeja ja pitkiä hiuksia myöten. 

Pojan maskuliinisuus tuli kuitenkin esiin heti, kun tämä aloitti koulun. Toinen pari puolestaan kas-

vatti tytön kuin poikaa, mutta kun kauan kaivattu poika sitten syntyi, tyttöä alettiin heti kasvattaa 

kuten tyttöä.
93

 Sukupuoliroolit ovat siis hyvin selvät ja niitä on turha yrittää muuttaa liikaa. Kiin-

nostavaa on, että pojan maskuliinisuus purskahtaa heti pintaan, itsestäänkin. Tyttöä pitää sen sijaan 

kasvattaa tytöksi. Sadun kesäinen tyttöpoikamaisuus kertoo enemmän siitä, että sukupuoliroolit 
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olivat hyvin selvät kuin siitä, että sukupuolirooleista lipsuttiin. Nykyään ei perusteltaisi poikatyttö-

mäisyyttä pelkällä puukolla ja housuilla. 
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4 NUORISOKULTTUURI JA ULKONÄKÖ 

 

 

4.1 Nuorisokulttuuri 

 

Nuorisokulttuurin sanotaan syntyneen 50-luvulla. Asiasta voi olla eri mieltä,
94

 mutta pääasia on se, 

että 50-luku oli nuorisokulttuurin vuosikymmen. Pojat alkoivat rasvata hiuksiaan ja lättähattukult-

tuuri syntyi. Tyttöjen muodissa oli puolestaan niin kutsuttu uusi tyttö, jolla tarkoitettiin 50-luvun 

muotia seuraavaa tyttöä. Tytöt noudattelivat äitinsä tyyliä, mutta hameiden värit olivat kirkkaat, 

kengät matalat ja kenkien kanssa käytettiin nilkkasukkia.
95

 Toisaalta Kaari Utrio toteaa, että erityis-

tä nuorisomuotia ei ollut, ostettiin vain sitä, mitä tarvittiin.
96

 Amerikkalaisuus oli kuitenkin muotia, 

tämä näkyi niin elokuvista, purkasta, Coca-Colasta kuin boogie woogien rantautumisesta.
97

 Eloku-

vatähdistä esillä olivat James Dean ja Audrey Hepburn.
98

 

 

Musiikissa rock ’n’ roll nousi pinnalle. Uusi musiikki ei kuitenkaan ollut vanhempien suosiossa, 

päinvastoin. Bill Haleyn pelättiin vuonna 1956 saattavan nuoriso musiikillaan mustaan hurmioon. 

Nuorisokulttuuri saikin potkua juuri 50-luvun puolivälissä. Toisaalta fokin rinnalla vaikutti myös 

suomalaisempi ja asteen verran perinteisempi musiikki. Suuret ikäluokat syntyivät tangoaman. Tei-

nilaulajat nousivat pinnalle ja artistit olivat ensimmäistä kertaa orkestereita tärkeämpiä. Kuten jo 

rock ’n’ rollin vastaanotosta voidaan päätellä, vanhemmat eivät suhtautuneet nuorisokulttuurin ran-

tautumiseen aina suopeasti. Lehdistössä oli nostettu lättähatut esille jo 1940-luvun lopulla ja lättä-

hattujen pelättiin uusivan 1920-lukujen sakkilaisten väkivaltaisuuksia. Lehdistö pelkäsi nuorison 

rappeutuvan ja ulkomaalaisiin nuorisoesikuviin suhtauduttiinkin halveksuvasti.
99
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Leena Koski nostaa 40- ja 50-lukujen kohdalla esille oppikoulusukupolven.
100

 Koulun merkitys 50-

luvun teinisukupolvelle olikin tärkeä. Kaikki joutuivat käymään jonkinlaisen koulun. Läksyt ja koti-

työt olivat tuon ajan lapsen velvollisuus.
101

 Tosin tähän voitaisiin jälleen lisätä, että läksyt olivat 

todennäköisesti enemmänkin sivistyneistön lasten velvollisuus kuin työväestön. Itse tyttökoulua 

käynyt Kaari Utrio väittää, että tyttökoululaisia pidettiin yleisesti ottaen leuhkoina ja kanoina.
102

  

 

Käsittelen kahdessa seuraavassa alaluvussa sitä, miten kotona suhtauduttiin nuorisokulttuureihin. 

Ensiksi haluan ottaa esille huonotapaisuuden ja suhtautumisen ulkona liikkumiseen. Harrastaminen 

näyttelee kohtalaisen suurta osaa 50-luvun tyttöjen elämässä. Lasken tässä ulkona liikkumiseen mu-

kaan myös harrastamisen. Kolmannessa alaluvussa käsittelen puolestaan ulkonäkökysymyksiä. Ul-

konäkö näyttelee usein tärkeää osaa nuorisokulttuureissa. Toisaalta käytösoppaat ovat täynnä ulko-

näköön liittyviä ohjeita, onhan oikeanlainen pukeutuminen oikeassa tilanteessa tärkeää. Joutuvatko 

nuorisokulttuurin ulkonäkövaatimukset ja vanhempien vaatimukset ristiriitaan keskenään? 

 

Ylioppilasnuoret eivät Kolben selvityksen mukaan suhtautuneet suopeasti lättähattukulttuuriin, vaan 

sen katsottiin olevan lähinnä työväenluokkainen ilmiö. Kolbe huomauttaa, että ylioppilasnuoret 

eivät osanneet itse luokitella itseään nuorisosukupolveen, vaan määrittelivät itsensä enemmänkin 

ympäröivän kulttuurin arvojen mukaan. Lättähattujen seksuaaliseksi koettua musiikkia ja pukeutu-

mista arvosteltiin ylioppilaslehdessä. 
103

 Tässä nähdään siis ero hyvin käyttäytyvän sivistyneistön 

nuoren ja työväenluokan kasvatin välillä. Tutkimusaineistoni hyvin kasvatetut tytöt suhtautuvat 

todennäköisesti ympäröivään nuorisokulttuuriin ylioppilasnuorten tavoin, kuuluvathan hekin sivis-

tyneistön nuorisoon. Toisaalta, kuten osoitan, murrosikä käsitteenä oli jo tullut sekä vanhempien 

että lasten ulottuville. Nuoren odotettiinkin käyttäytyvän hieman omituisesti murrosiässä. Uskon 

myös, että nuorisokulttuuri saattoi näkyä pukeutumisessa ja ulkonäössä sekä käytöksessä. 
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4.2 Ajanvietto 

 

Nuorisokulttuuriin ei Tiina-kirjoissa yleensä ottaen suhtauduta suopeasti. Piikkilä on perustellut 

mielipidettään Tiina-kirjojen negatiivisesta suhtautumisesta nuorisokulttuuriin sillä, että Juha pistää 

vasta vuonna 1981 ensimmäisen kerran äitinsä kiellosta huolimatta farmarit jalkaan.
104

 Juha tuntuu-

kin pukeutuvan melko konservatiivisesti. Kiinnostavaa Tiina-kirjoissa on se, että niissä on nähtävis-

sä jonkinlaista norkoilua. Tiina leikkii kotipihan lasten kanssa, mutta välillä menoihin kuuluu esi-

merkiksi jalkapalloaitioon pujahtaminen salaa. Myös sirkuksen saapuessa kaupunkiin sen perään 

lähdetään juoksemaan.
105

 Menemistä ei rajoita oikeastaan juuri mikään muu kuin läksyt ja Tiinan 

omatunto. Vaikka kirjoissa ollaan silloin tällöin aavistuksen verran nenäkkäitä ohikulkeville tädeille 

ja rikotaan hieman sääntöjä, vetelehtiminen ei kuulu kirjasarjan henkeen. Tyhmyyksiä voidaan teh-

dä, mutta ne johtuvat lähinnä ajattelemattomuudesta. Vaikka juostaan kaduilla, ollaan aina tekemäs-

sä jotain.  Tiina-kirjojen lapset edustavat selvästi kaupunkikulttuuria, ja kaupunkikulttuurissa lapset 

ovat aina kokeneet tärkeimmäksi leikkipaikaksi pihan.
106

 Tämä näkyy aineistossani kuitenkin vain 

Tiina-kirjoissa. Katarina ja Satu käydä kävelemässä, mutta he eivät leiki pihalla. Toisaalta he ovat 

jo päiväkirjojen kirjoittelun alkuvaiheessakin kenties liian isoja leikkimään pihalla. 

 

Kotiliesi-lehdissä menemisiin ei suhtauduta aivan näin vaivattomasti. 1950-luvun mittaan nostetaan 

useampaan otteeseen esille, kuinka paljon lapsi saa käydä ulkona ja harrastaa. Kantaa ottavat niin 

lapset kuin vanhemmatkin. Pikku äiti suhtautuu nuorisoon melkoisen ymmärtävästi ja toteaa, että 

tämän täytyy saada harrastaa ja tavata kavereitaan. Eräs hyvä keino pitää lapsia kodin ympäristössä 

on se, että vanhemmat jättäisivät parsinkorit lauantaisin nurkkaan ja pyytäisivät kylään lastensa 

kavereita. Toisaalta Pikku äiti huomauttaa liian tiheään ulkona käyville lapsille, että kotonakin on 

hyvä viihtyä. Kummallekin osapuolelle korostetaan ymmärtäväisyyttä: vanhempien pitää muistaa, 

minkälaista oli olla nuori ja nuorten pitäisi huomioida, että heidän vanhempansa ajattelevat usein 

vain heidän parastaan.
107

 Vaikka pihaleikit ja harrastaminen lisääntyivät, koti on koettu tärkeäksi 

myös 50-luvun helsinkiläisessä kaupunkikulttuurissa.
108
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Kasvatusoppaat puolestaan eivät ota juuri kantaa lasten ulkona juoksemiseen ja harrasteluun. Tosin 

niin Kotiliedessä kuin kasvatusoppaissakin todetaan, että lapsen kuuluu antaa kehittää itseään. Kas-

vatusoppaissa sanotaan myös, että lapsilla ja nuorilla on omat uhmaikänsä. Tällöin otetaan kantaa 

siihen, miten lasta ja nuorta pitäisi kohdella uhman kohdatessa. Wieland toteaa, että teini-ikäinen on 

epävarma ja haluaa korostaa tämän vuoksi omaa tahtoaan, mikä puolestaan voi johtaa yhteentörmä-

yksiin kotona. Vanhemman ei kuulu nähdä tai reagoida kaikkeen ja teini-ikäiseen on suhtauduttava 

lempeästi.
109

 Spieler puolestaan toteaa, ettei nuorisoa saa moittia liikaa, sillä aikaisemmat sukupol-

vet tuntuvat paremmilta vain, koska aikuiset ovat kokeneet enemmän kuin nuoret.
110

 50-luvulla 

murrosikä ja hormonit olivat vielä uusi keksintö.  Selitystapa murrosikä ja hormonit olivat siis jo 

olemassa ja murrosikäisten kehon tiedettiin toimivan hieman eri tavalla kuin muiden. Murrosikäisen 

kuului Minna Karttilan tulkinnan mukaan olla hormoniensa vuoksi haluton, ärhentelevä, rauhaton, 

asosiaalinen ja uhmakas auktoriteetteja kohtaan. Murrosiän vuoksi nuori ajautui helposti myös har-

hapoluille ja nuorta piti tämän vuoksi ohjailla valinnoissaan.
111

 Murrosikää ei mainita missään 

muussa lähteessä kuin päiväkirjoissa. Selvästikin nuorille itselleen on puhuttu jonkin verran mur-

rosiästä ja hormoneista. Kiinnostavaa on, että murrosiän käsitettä ei nosteta kasvatusaineistossa 

esille.  Muussa aineistossa puhutaan tosin, että nuoruus on vaikeaa aikaa, mielialat vaihtelevat ja 

tekee mieli uhmata. Yleisesti ottaen kasvattajille siis halutaan kertoa nuoruuden olevan vaikeaa ai-

kaa ja ymmärtämistä korostetaan. Tyttöjen päiväkirjat ovatkin täynnä mielialanvaihteluita murros-

iän pahimpina vuosina. Selvästi alkoi olla jo yleistä käsitystä ja selitysmalleja siitä, miksi ja miten 

nuoret käyttäytyivät.  

 

Käytösoppaat ottavat myös kantaa huonokäytöksisyyteen ja murrosikään. Elmgren-Heinosen mu-

kaan nuoriso ei ole turmeltunutta, mutta hän kuitenkin paheksuu tietyntyyppistä nuorisoa. Nuoren 

tytön ei sovi hänen mielestään ladella liikaa sukkeluuksia, ei ainakaan ironiaa. Elmgren-Heinonen 

toteaa myös, että nuori tyttö voi käydä ulkona tutussa kaveriporukassa, mutta tassiravintolaan hänen 

ei sovi mennä kahdestaan miehen kanssa.
112

 Teinitytön kirja ei ota juuri kantaa varsinaiseen käyt-

täytymiseen laumassa tai harrastusten määrään tai huonotapaisuuteen. Saurion ohjeet ulkona liik-

kumiseen ovat puolestaan seuraavat: elokuvissa ei saa nauraa väärässä kohdassa, teatterissa rapistel-

la, kirkossa metelöidä eikä slangisanoja tai kaksimielisiä vitsejä sovi viljellä.
113

 Selvästi elokuvissa 
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käyminen ja jonkinlaiset slangisanat ja vitsit saattaisivat kuulua tytön elämään. Ulkona käymisen 

määrästä ei katsota puolestaan tarpeelliseksi puhua. Tämä lienee jokaisen kodin itse päätettävissä. 

Ohjeet jäävät käytösoppaiden kohdalla lähinnä siihen, miten julkisella paikalla käyttäydytään ja 

millaisiin paikkoihin on sopimatonta mennä, ainakaan yksin. Huomiota herättävintä on se, kuinka 

huomiota kiinnitetään tyttöjen kohdalla kieleen. Selvästi kamppailu erilaisia slangisanoja vastaan on 

alkanut. Hyvin kasvatetun tytön suuhun eivät sovi myöskään kaksimieliset vitsit. 

 

Yllättävintä aineistossa on se, etteivät käytösoppaat tai Kotilieden ongelmapalsta mainitse nuorten 

kohdalla juuri päihteiden käyttöä. Tosin ongelmapalstalla puhutaan välillä huonoista tavoista ja 

huonosta seurasta.
114

 Saurio puolestaan ohjeistaa tyttöjä sanomalla, ettei heidän täydy ottaa juhlissa 

alkoholia, ainakaan paljon.
115

 Tähän ohjeistus jää. Ohjeistuksen puute on silmiin pistävää, kun ottaa 

huomioon lehdistön kirjoittelun. Lehdistö on paheksunut 50-luvulla nuorison huonoja tapoja, joiksi 

on laskettu nautintoaineiden käyttäminen ja seksuaalikäyttäytyminen. Seksuaalikäyttäytymiseen 

lasketaan mukaan myös julkinen tansseissa käyminen. Tansseissa käymistä ei ohjeita antavassa ai-

neistossani paheksuta muuten kuin jos tyttö menee sinne yksin tai pojan kanssa. Kuitenkin tansseis-

sa käyminen on laskettu sopimattomaan seksuaalikäyttäytymiseen lehdistössä 50-luvulla. Päihteitä 

paheksuttiin, mutta esimerkiksi tupakasta varoittelu jää vielä aikakautena lähinnä huonoihin ham-

paisiin ja huonoon ihoon.
116

 1940- ja 1950- luvuilla huomattiin sukupuolitautitartuntojen lisäänty-

neen ja erääksi syyksi tähän nähtiin sodanaikaisen tanssikiellon purkaminen.
117

  

 

Kenties oikein kasvatetun tytön kohdalla ei ole tarvetta liialle ohjeistukselle vapaa-ajanvietosta. 

Esimerkiksi Katarina kuuluu vielä ensimmäisessä päiväkirjakokoelmassa raittiuskerhoon.
118

 Toi-

saalta muutaman vuoden päästä tästä hän kesäksi lapsenvahdiksi Ruotsiin ja siellä kallistellaan kup-

pia niin, että hänelle tulee huono olo.
119

 Tämän jälkeen hän ei tosin mainitse juomista päiväkirjois-

saan eikä alkoholi esiinny muutenkaan aineistossa. Todennäköisesti suhtautuminen alkoholiin oli 

melkoisen viatonta ja Katankin alkoholikokeilu tapahtui valvotuissa olosuhteissa isäntäperheen sil-

mien alla. Tyttöjen päiväkirjoissa mainitaan myös tupakanpolttaminen. Katarina ja Satu löytävät 

Töölön seurakunnan nuorisokerhosta lauman poikia, joiden keskuudessa poltetaan tupakkaa. Itse he 
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eivät kuitenkaan polta tupakkaa. Tiina-kirjoissa törmätään samanlaiseen ilmiöön. Juha on hankkinut 

itselleen askin tupakkaa ja kokeilee polttamista. Juha ei kuitenkaan anna Tiinan kokeilla, sillä tupa-

koiminen ei hänen mukaansa sovi tytöille. Selväsi tyttöjen ja poikien tupakan polttamisessa näh-

dään eroja. Polttaminen sopii vielä pojille, mutta tytöillä se ei ole soveliasta. Kirjan juoni jatkuu 

kuitenkin vielä siten, että Juhan tupakoiminen saa nolon lopun. Useamman tupakan polttamisen 

jälkeen pojalle tulee niin huono olo, että Tiina saa raahata tämän kotiin. Juhan isä huomaa pojan 

tupakoineen jo pelkästä tupakan hajusta.
120

 Selvästi tässä tapauksessa tupakan polttamisesta pyri-

tään antamaan muunkinlainen esimerkki kuin huonot hampaat ja huono iho. Tupakan polttaminen 

lienee yleisesti melko paheksuttua, etenkin tyttöjen kohdalla. Tupakan polttaminen liittyykin erityi-

sesti tyttöjen kohdalla huonoon käytökseen. 

 

Entäpä nuorisokulttuurin muut vaikutuksen ajanvietossa? Sadussa ja Katarinassa näkyy jo jonkin 

verran nuorisokulttuurin vaikutuksia. Toisaalta tyttöjen suhtautuminen joihinkin asioihin eroaa ko-

vasti ja kertoo siten 50-luvun osittain ristiriitaisesta ilmapiiristä. Kata käy tansseissa maalla eikä 

siinä tunnu olevan mitään paheksuttavaa, sillä hän käy tansseissa siskonsa, kaverinsa ja siskon 

miesystävän kanssa. Tansseissa on myös muuta nuorisoa ja kaupungissa ollessaan Kata kaipaa tans-

seihin. Kun Katarinan isälle selviää Katan tansseissa käyminen, hän on vihainen.
121

 Selvästi taustal-

la vaikuttavat kahdenlaiset arvot: isän vanhemmat arvot ja tyttärien nuoremmat arvot. Yksin Kata-

rinakaan ei kuitenkaan tansseihin lähde. 

 

Tanssien sijasta kaupungissa järjestetään erilaisia teinibileitä, joihin pääsee sisälle teinikortilla. Ka-

tarina käy myös näissä hipoissa. Satu sen sijaan käy yksissä hipoissa, minkä jälkeen hän löytää us-

kon ja alkaa paheksua Katan tansseissa käymistä ja hipoissa juoksemista.
122

 Tanssien ja teinihippo-

jen lisäksi on myös varsinaisia kotibileitä, joihin voi pyytää mukaan saattajan.
123

 

 

Varsinaista ajanviettoa ovat erilaiset juhlat. Tämän lisäksi tytöt käyvät ahkerasti elokuvissa. Nuo-

rempina tytöt eivät vietä aikaansa suuremmissa kaveriporukoissa, eivätkä myöhemminkään, jos 

mukana on vain tyttöjä. 16-vuotiaina tytöt alkavat kuitenkin kulkea isommissa lösseissä poikien 
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kanssa. Yleensä kavereiden kanssa tehdään kuitenkin kaikki kahdestaan. Kummallakin tytöllä on 

myös kodin ulkopuolisia harrastuksia: Sadulla Helka-tytöt ja Katarinalla Helka-tytöt ja telinevoi-

mistelu. Kotona ei näistä harrastuksista murista ollenkaan. Itse asiassa harrastukset nähtiin tuona 

aikana hyvänä keinona pitää lapset pois kaduilta. Erityisesti liikunta oli suosiossa vanhempien har-

rastuslistalla, koska urheilun katsottiin tasoittavan murrosiän kuohuja. Myös musiikin ja kirjallisuu-

den katsottiin olevan nuorille hyväksi. Harrastuksen katsottiin myös pitävän ajatukset sopivasti 

poissa sukupuoliasioista ja harrastusten kautta toivottiin tyttöjen myös löytävän itselleen sopivan 

puolison.
124

 

 

Nuorisokulttuuri näkyi tyttöjen harrastuksissa kenties eniten elokuvissa. Riitta Jallinoja on huo-

mauttanut, että Katarinan päiväkirjat ottivat paljon mallia kirjallisuudesta ja elokuvan romansseista 

ja että tämä näkyi päiväkirjojen kliseisinä kielikuvina. Tyttöjen päiväkirjat muistuttivat myös juoni-

rakenteiltaan romaaneja ja juonirakenne on niin arkkityyppinen ja yksinkertainen, joten moni on 

valmis väittämään, ettei todellisuus ole sellaista.
125

 Toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten 

elokuvien katsominen erityisesti tyttöjen parissa oli lisääntynyt.
126

 Tyttötutkimuksen mukaan tytöt 

myös usein samaistuvat helposti katsomiinsa elokuviin. Lukemisen merkitys juuri tyttöjen harras-

tuksena näkyy molempien tyttöjen mainitsemina kirjoina päiväkirjoissaan. Erityisesti Satu tuntuu 

olevan kuitenkin lukijatyyppiä ja innostunut romaaneista. Hän lukee mielellään Runotyttöä
127

 ja 

kommentoi sitä jokaisessa päiväkirjassaan. Hän on kovin samaistunut Runotytön maailmaan ja Ru-

notyttöön itseensä. 
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4.3 Ulkonäkö 

 

Niin Teinitytön kirjassa kuin Saurion oppaassa annetaan tarkat ohjeet vaatevaraston kokoamisesta. 

Saurio esimerkiksi neuvoo, että kuuluu olla ainakin arki-, vierailu- ja iltapuku. Hän myös huomaut-

taa, että mikä pukee yhtä, ei välttämättä pue toista eikä vaatetta, joka kiinnittää liikaa huomiota, 

kannata pistää päälle.
128

 Tiinan vaatteiden käytännöllisyydestä ja ajatusmaailman samankaltaisuu-

desta käytösoppaiden kanssa kertoo se, että kirjoissa tehdään pilaa ylikoristautuneiden tyttöjen kus-

tannuksella. Tiina toimii – kirjassa Tiinan yksinkertainen ja halpa mekko tekee paljon suuremman 

vaikutuksen kuin hienomman perheen tytön röyhelöt.
129

 Tiina- kirjoissa keskeistä osaa näyttelevät 

myös vaatteiden repeytyminen tai sotkeutuminen. Tällaiset tapaukset esitetään aina jonkin kommel-

luksen kautta, hyväksyttävää vaatteiden repeytyminen ei koskaan ole ja siitä saa torut kotona.
130

 

Kuitenkin Tiinan vaatteet repeytyvät useimmin silloin, kun hän on hyvällä asialla. Muodinoikut 

johtavat Tiina-kirjoissa jopa yhden tytön kuolemaan. Tämä ei uskalla tulla kumisaappaissa kouluun, 

vaan sipsuttelee pikkukengissä ja palelluttaa itsensä pahasti.
131

 Selvästi muotiin ei suhtauduta turhan 

innokkaasti, vaan käytännöllisyyden tulisi olla ennen muotia.  Myös Karttila sanoo omassa tutki-

muksessaan, että nuoren naisen ei sopinut olla 50-luvulla liian huolitellun näköinen. Tämän katsot-

tiin olevan osoitus keimailusta ja itsekkyyteen taipuvaisesta luonteesta. Hän käyttää esimerkkinä 

naista, joka hienostelee pitkillä kynsillään. Tämä on tuomittavaa, koska tavalliselle perheenemän-

nälle käytännöllisemmät lyhyet kynnet olisivat paremmat.
132

 Ulkonäössä tuli siis huomioida käy-

tännöllisyys ennen muuta. Toisaalta jälleenrakennusvuosina rahaa tuskin oli käytettävissä vaattei-

siin, joita ei voitu käyttää kuin tietyissä tilanteissa. 

 

Päiväkirjojen tytöistä Satu on kiinnostunut enemmän muodista.  Toisaalta Satun vaatteista kirjoitte-

lu voi johtua myös siitä, että 50-luvun alussa hänen perheensä rahatilanne ei ole hyvä. Ylioppilas-

naisten keskuudessa yleistyivät 50-luvulla yhdysvaltalainen hame ja jumpperi – yhdistelmä. Jump-

peri ja housut – yhdistelmä ei kuitenkaan ylioppilasnaisten keskuuteen tahtonut juurtua.
133

 Tämä 

malli oli otettu elokuvista ja näkyi varmasti myös nuorempien tyttöjen pukeutumisesta. Elokuvat 

vaikuttivatkin pukeutumiseen, etenkin Satun kohdalla. Nuorisokulttuurin vaikutus näkyy jo siinä, 
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että Satu haluaa muistuttaa mahdollisimman paljon Audrey Hepburnia. Hän saa kinuttua äidiltään 

samanlaiset housut kuin Audreylla ja hänellä onkin siihen mennessä jo punaiset kengät varastossa 

Audrey-asuaan varten. Myöhemmässä ja hieman varakkaammassa vaiheessa Sadun vaatekaappi 

alkaa täydentyä samalla tavalla kuin Saurio ohjeistaa.
134

 Lasten ja vanhempien toiveiden väliltä 

löytyy siis kultainen keskitie. Kotilieden Pikku äiti ohjeistaa kuitenkin, että nuorten kuuluisi antaa 

pukeutua siten kuin he itse haluavat, sillä tilanne menee kuitenkin pian ohi.
135

 Suurin paheksunta 

nuorissa kohdistuukin heidän kävelyynsä ja ryhtiinsä. Elmgren–Heinonen ottaa kantaa hienostelua 

vastaan: ei saa sipsutella tai keimailla liikaa. Myös Saurio kommentoi askellustyyliä sanomalla, 

ettei sovi harppoa eikä etenkään sipsuttaa. Golbaek puolestaan ottaa kantaa ryhtiin. Niin Saurio kuin 

Golbaekkin ovat sitä mieltä, että kauneus on terveyttä.
136

 Myös aikuisten naisten tyylikkyyden ja 

kauneuden pohjana on puhtaus ja raikkaus. 40- ja 50-luvulla tyttöjä valistettiinkin paljon puhtaudes-

ta ja hygieniasta.  Epäsiisteys, likaisuus ja hienhaju eivät sopineet naisille. Niitä pidettiin osoituksi-

na piittaamattomuudesta omasta ja muiden terveydestä. Hygieniaan liittyi selvästi terveysnäkökoh-

ta, esimerkiksi tytöille teroitettiin, että peseytymien ja alusvaatteiden vaihdon laiminlyönti saattoi 

johtaa pahimmillaan munasarjatulehdukseen, joka aiheutti lapsettomuutta.
137

 

 

Toinen paheksunnan kohde oli nuorten tyttöjen meikkaaminen. Tosin meikkaamisesta saadaan risti-

riitaisia ohjeita. Saurion mukaan nuorella tytöllä ei pitäisi olla nypittyjä kulmakarvoja, mutta siisti 

puuteri on hyvästä kuten myös siisti puna. Huonoja permanentteja ei tulisi ottaa ja arki- ja juhla-

kampaukset täytyy erotella tosistaan. Paikoitellen hieman koomisesti Saurio ottaa kantaa myös ha-

juihin. Puhtaus on tärkeää, ei saa lemahtaa. Tämän vuoksi annetaan tarkat peseytymisohjeet, ohjeet 

hampaiden hoitamisesta ja jopa vatsantyhjennyksestä.
138

 Golbaek puolestaan antaa ohjeita meik-

kaamisesta, hiusten vaalentamisesta, silmien kirkastamisesta ja ruumiin mitoista. Teos sisältää jopa 

paino- ja kaloritaulukot. Joka kauneusongelmaan neuvotaan omat voiteet ja seokset. Nykylukijan 

kannalta tuntuvat hieman huvittavilta ohjeet ihokarvojen vaalentamisesta vetyperoksidilla ja silmien 

kirkastaminen tipauttamalla sitruunamehua silmiin.
139

 Elmgren-Heinonen taas huomauttaa, ettei 

nuoren tytön sovi meikata paljon, ei ainakaan enempää kuin vanhemmat sallivat. Jos meikkausta ei 

voi muodin oikkujen takia välttää, voi tyttö käyttää puuteria ja vähän huulipunaa. Silmämeikki ja 

poskipuna eivät kuitenkaan kaunista nuorta tyttöä. Vanhempien ja lasten kädenväännöstä kertoo se, 
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että Elmgren-Heinonen toteaa, että moni äiti kysynee itseltään, miten saisi silmämeikkiasian lasten-

sa päähän. Kuusitoistavuotiaan sopii käyttää jo vähän enemmän meikkiä: Hän voi käyttää vähän 

puuteria, vaaleaa huulipunaa ja vaaleaa kynsilakkaa. Kiharoita ei saisi tytöille laittaa edes juhliin.
140

 

 

Kenties ero Saurion ja Golbaekin kirjojen kauneusohjeiden välillä johtuu siitä, että ne on julkaistu 

eri aikoina. Saurion kirja on tullut ensimmäisen kerran myyntiin 1940-luvulla, Teinitytön kirja on 

puolestaan julkaistu Suomessa 1950-luvun puolivälissä. Toisaalta kirjoissa lienee näkyvissä myös 

kulttuuriero. Myös Elmgren-Heinonen suosittaa nimittäin kevyttä meikkiä, mielellään ei ollenkaan. 

Kolmantena syynä voi olla se, että Teinitytön kirja on suunnattu suoraan tytöille, Elmgren-

Heinonen on tyttöjen äideille ja Saurion kirja puolestaan niin äideille kuin tyttärille. Tätä väitettä 

eivät kuitenkaan vahvista tyttöjen päiväkirjat. Kumpikaan tytöistä ei käytä meikkiä. Päinvastoin, 

Kata paheksuu toista siskoistaan, joka maalaa naamaansa.
141

 Toisaalta 16-vuotiaana Kata alkaa 

käyttää apteekista ostettua puuteria, joka peittää hänen finninsä ja huulipunaa.
142

 Tämä tuntuu sopi-

van yhteen käytösoppaiden näkemyksen kanssa. Utrio on todennut, että 50-luvulla meikkaukseen ei 

suhtauduttu samalla tavalla kuin nykyään, vaan etenkin näkyvä meikki oli maalausta. Kenties meik-

kaaminen oli tulossa kuitenkin pikkuhiljaa ajankohtaisemmaksi, kerran julkaistiin opas, joka käsit-

teli niin paljon meikkaamista ja ulkonäön hoitamista. Meikkaaminen oli myös selvästi yleistymään 

päin, vaikkei meikki saanut vielä olla näkyvää. 

 

Miten nuorisokulttuuri sitten ilmeni, jos ei meikkauksena? Tiina-kirjoissa ei juuri esitellä nuoriso-

kulttuuria. Ainoa viite vallalla olevaan nuorisokulttuuriin on se, kun Tiina leikkaa tukkansa muo-

dikkaasti polkaksi. Aiemmin on kommentoitu, ettei Tiinalla ole muodinmukaista tukkaa, mutta että 

vanhemmat pitivät hieman erilaisesta poninhännästä, koska se oli persoonallinen.
143

 Tiinan tukan 

leikkaaminen kertoo tärkeästä muoti-ilmiöstä, sillä myös Katarina ja Satu leikkaavat tukkansa. 

Kumpikin tytöistä leikkaa tukkansa salaa, Satu tosin useampaa vuotta ennen Kataa. Satun äiti nau-

reskelee aluksi tyttären muotioikulle, mutta myöhemmin Satu saa kuulla kunniansa: äidin mielestä 

tämä näyttää murhamieheltä ja huoralta lyhyessä tukassaan. Kata puolestaan pyytä isältään lupaa 

leikata tukkansa, mutta koska ei sitä saa, leikkaa tukkansa ilman lupaa. Tästä isä suuttuu, mutta Ka-
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ta ei loppujen lopuksi saa pahaa rangaistusta, kunhan tukan leikkaaminen ei toistu.
144

 Yhdessäkään 

kuvassa, joita kirjoihin on laitettu lisäksi, tytöillä ei kuitenkaan enää näy pitkiä tukkia. Kenties en-

simmäisen kieltämisaallon mentyä ohi, tukkien leikkaaminen alkoi olla liian yleistynyttä ja normaa-

lia, että sitä kiellettäisiin enempää. Tässä muoti-ilmiössä on ainakin Satun kohdalla nähtävissä Aud-

rey Hepburnin vaikutus, sillä Satu on mielestään Audreyn näköinen ja haluaa leikata tukkansa sa-

malla tavalla korostaakseen yhdennäköisyyttä.
145

 Poninhäntä ja myöhemmin polkka tuntuvatkin 

olevan kovassa huudossa koko 50-luvun, sillä siinä vaiheessa kun kata leikkaa hiuksensa, on luokal-

la vain kaksi muuta pitkähiuksista tyttöä.
146

 

 

Tyttöjen ulkonäkövaatimuksissa Tiina-kirjoissa kertoo myös se, että niin Tiina kuin toinenkin tyttö 

haluaisivat jättää aamupuurot väliin laihtuakseen hieman. Tällainen ei mene kuitenkaan kumman-

kaan tytön äidiltä läpi.
147

 Tiinaa kuvataankin ihanteen mukaisesti reippaana ja terveenä tyttönä. 

Kummastuttavaa on, että vaikka laihdutuskuurit nostetaan esille Tiina-kirjoissa ja Teinitytön kirjas-

sa, kumpikaan päiväkirjojen tytöistä ei mainitse laihduttamista. Sen sijaan huomiota saavat kyllä 

muut ulkonäköseikat, kuten Katan finnit ja harvat hampaat.
148

 Tärkeintä ulkonäössä lieneekin tyttö-

jen mielestä raikas olemus, terveys ja letittömyys. Siisteys niin ulkonäössä kuin omassa huoneessa 

on keskeinen osa lasten kasvatusta. Likainen lapsi joutuu häpeämään. Siisti on puolestaan sisäises-

tikin siisti ja järjestyksessä.
149
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5 SEKSI JA SEURUSTELU 

 

5.1 Seurustelu 

 

Seurustelusuhteissa tapojen noudattaminen ja kunnioittaminen nousevat tärkeäksi, kuten myös 

miesten ja naisten suhteissa yleisesti ottaen. Elmgren-Heinonen ohjeistaa, että tytön ei sovi missään 

nimessä mennä kahdestaan nuoren miehen kanssa tanssiravintolaan. Nuoren naisen ei sovi myös-

kään ujouttaan tai epävarmuutta peittääkseen kohdella nuoria miehiä korostetun kylmäkiskoisesti. 

Toisaalta ei pidä keimailla eikä osoittaa liian suurta alttiutta. Erityisesti mainitaan, ettei tytön sovi 

hakea poikkeuksellista huomiota, ei etenkään silmäpelillä. Naisellisia arvoja ohjeistetaan pitämään 

niin koskemattomana, ettei kukaan uskalla kertoa edes kaksimielistä vitsiä tytön kuullen. Jos tyttöä 

siitä huolimatta loukataan, hänen kuuluu rankaista loukkaajaansa vaikenemisella. Nuoren tytön ei 

sovi myöskään ottaa miehiltä vastaan sellaisia lahjoja, joiden saapumisesta vanhemmat eivät saisi 

tietää.
150

 Saurio ohjeistaa tyttöjä sanomalla, että on hienompaa taktikoida niin, ettei mies tekisikään 

tietynlaista aloitetta. Hyvässä mielessä aloittamisessa luonnonlait määräävät naiselle kuuluvan pi-

dättyväisyyden ja passiivisuuden. Mies puolestaan on aktiivinen aloitteentekijä.
151

 

 

Kuten tutkielmassa jo aiemmin mainittiin, Kotiliesi-lehden Pikku äiti varoittaa muutamaan ottee-

seen huonosta seurasta. Tällaisesta puhuminen ei kuitenkaan kohdistu poikiin, vaan tyttöihin. Tytön 

täytyy itse katsoa, minkälaisessa seurassa liikkuu. Useammassa kohdassa sanotaan tytöille, että 

huonosta seurasta voi hankkiutua eroon. Vanhempien huolestuneisuuteen lastensa ulkona liikkumi-

sesta Pikku äiti toteaa, että nuorten täytyy saada käydä elokuvissa ja viettää aikaa vastakkaisen su-

kupuolenkin kanssa. Tärkeää on se, ettei seura ole sopimatonta.
152

 Teinikihlauksien kohdalla Pikku 

äiti kehottaa usein kertomaan vanhemmille, jos asiaa ei syystä tai toisesta ole rohjettu kertoa. Toi-

saalta pikku äiti huomauttaa nuorille usein, että heidän rakkauselämänsä on vielä nuorta: ihastuksia 

tulee ja menee. Kesäromansseihin Pikku äiti puolestaan yleensä suhtautuu satuina.
153

 Tärkeää seu-

rustelusuhteessa tuntuu olevan se, ettei tiettyjä sopivaisuuden rajoja rikota. Tytön kuuluu olla tyt-

tömäinen, ei vihjailla mitään ja ennen kaikkea huolehtia maineestaan. Tämä näkyy niin Elmgren-

Heinosen, Saurion kuin Pikku äidinkin kommenteissa. Vanhemmille kuuluu kertoa mahdollisista 
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seurustelusuhteista. Vaikka seurustelu hoidetaankin taiteen sääntöjen mukaan, nuorten yhdessä 

oloon ei suhtauduta turhan vakavasti. Nuori voi aina vaihtaa kumppania. 

 

Kasvatusoppaista ei löydy ohjeita seurusteluun. Yhdessä esimerkissä tosin todetaan, ettei tyttö pääs-

syt koskaan naimisiin, koska pelkäsi esitellä kumppaninsa täydellisyyttä vaativalle äidilleen.
154

 

Avioliittoa voidaan siis pitää ainakin saksalaisten kasvatusoppaiden tyttöjen päämääränä. Golbaekin 

kirjakin viittaa seurustelussa miesten miellyttämiseen. Ainoa kohta, jossa viitataan miehiin, sisältyy 

hivenen koomisesti käsienhoitokohtaan. Siinä sanotaan, että miehet kiinnittävät paljon huomiota 

naisen käsiin.
155

 Voitaisiin siis kärjistäen sanoa, että tytön itsensä huoltamisen taustalla on miehen 

saaminen. Tuskin aivan näin asia kuitenkaan kuuluu, mutta miesten saamista käytetään silti argu-

menttina itsensä hoitamisen puolesta. Entä miten Tiina ja päiväkirjatytöt suhtautuvat seurusteluun? 

Tiinalla on parhaana ystävänä Juha. 50-luvun kirjoissa lähinnä vain vihjaillaan, että Juhan ja Tiinan 

välillä olisi muutakin kuin ystävyyttä. Selvästi kumpikin osapuoli on silti mustasukkainen toisis-

taan, jos toinen on jonkun muun eri sukupuolta olevan seurassa. Myöhempinä vuosikymmeninä 

Tiinan ja Juhan välillä on vielä enemmän kipinää. Anni Polva tuntuu jättävän seurustelusta sellaisen 

kuvan, että parhaasta kaverista voi tulla hyvä elämänkumppani. Samanlainen ajatus on taustalla 

siinä, että olisi toivottavaa löytää poikaystävä jonkin harrastuksen kautta. Tällöin nuorilla olisi to-

dennäköisesti sama sosiaalinen luokkataso ja yhteinen harrastus.
156

 Poikaystävillä kiusoittelu kuu-

luu niin päiväkirjojen tyttöjen kuin Tiinankin arkeen. 

 

Utrio on kertonut, että yleisesti ottaen oletettiin, että tyttökoululaiset suhtautuivat poikiin eri tavalla 

kuin yhteiskoululaiset.
157

 Poikia ei löydetäkään tyttöjen tapauksessa koulusta, vaan kesämökeiltä ja 

seurakunnan nuortenilloista. Katarina myös tykkää käydä tanssimassa ja odotella, että joku poika 

tulisi sitä kautta saattamaan.
158

 Ainakin tanssit tarjoavat hyvän tilaisuuden päästä vaihtamaan muu-

tamia sanoja poikien kansa. Myös kotibileisiin mennään poikien kanssa ja pojat saattavat kotiin.
159

 

Kuitenkaan pojan kanssa ei vietetä muuten aikaa kahdestaan. Poikien tapaileminen lienee luonnolli-

sena oletuksena, se pitää tehdä vain oikealla tavalla. Varsinaisia seurustelusuhteita ei nuorilta tytöil-
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tä selvästi odoteta. Sen sijaan heitä valmistellaan seurusteluun kiusoittelemalla mahdollisista poi-

kaystäväehdokkaista ja päästämällä miespuolisia kavereita saatille. 

 

 

5.2 Seksuaalisuus 

 

Seksistä ei puhuta suoraan yhdessäkään lähteessä. Kuitenkin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä 

kiertoilmauksia vilahtelee silloin tällöin. Kotiliesi-lehdessä on tekstejä, joissa ilmeisesti iltojaan 

poikien kanssa viettänyt tyttö on kysynyt Pikku äidiltä neuvoja. Pikku äiti vastaa melkeinpä suut-

tuneesti, sillä tyttö on valehdellut vanhemmilleen siitä, mitä hän on ollut tekemässä ja vieläpä tehnyt 

kaikkea iljettävää sen pojan kanssa. Rivien välistä voidaan lukea hyvin selvästi, että tyttö on harras-

tanut seksiä pojan kanssa.
160

 tästä huolimatta Pikku äiti suhtautuu positiivisesti tyttöihin, jotka ovat 

ajoissa luopuneet huonosta seurastaan, eivätkä ole antautuneet kehotuksista huolimatta minkäänlai-

siin iljettäviin juttuihin. Hän sanookin useammassa kohdassa, että tytön on itse varjeltava mainet-

taan. Jos tyttö on kuitenkin menetellyt huonosti, hänen kuuluisi kertoa kaikki vanhemmilleen. Huo-

not tavat eivät kuitenkaan hänen mielestään selvästi leimaa tyttöä lopuksi iäksi, sillä erästä naista 

hän neuvoo vaihtamaan paikkakuntaa ja aloittamaan uuden siveämmän elämän siellä. Toisaalta hän 

myös toteaa eräälle miehelle, että harkitsisi tarkkaan tietynlaisten naisten kanssa avioitumista. Kui-

tenkin hän näkee, että kaikilla on oma menneisyytensä.
161

 

 

Vaikka Pikku äiti arvostelee huonosti käyttäytyviä tyttöjä ja puhuu seksistä kiertoilmauksin, hän 

arvostelee vanhempia heikosta seksuaalisuuteen liittyvästä valistuksesta. Pikku äidin palstalta löy-

tyy muutama vastaus teksteihin, joissa nuoret ovat selvästi kyselleet kehossaan tapahtuvista muu-

toksista. Pikku äiti kommentoi, että on ihme, ettei äiti ole kertonut kaiken olevan luonnollista.
162

 

Iloisen 50-luvun mukaan murrosiässä kuukautisten tuleminen saattoi tulla monelle yllätyksenä. 

Lapsi saattoi ehtiä pitkälle murrosikään tietämättä, miten lapsi tehtiin.
163

 Epäilen kuitenkin tätä, sillä 

aineistoni tytöt eivät ihmettele missään välissä kauhuissaan, mitä heille tapahtuu. Tätä tukee myös 

toinen eri aikakausien tytöistä tehty haastattelututkimus, jossa on mukana myös 50-luvulla kasva-

                                                           
160

 Kotiliesi 1953, 612. 
161

 Kotiliesi, ks. esim. 1958, 302. 
162

 Kotiliesi 1953, 544. 
163

 Iloinen 50-luku 2003, 42. 



 

39 
 

neita naisia ja 50-luvulla syntyneitä naisia. Vain yksi kertoo kuukautisten tulleen yllätyksenä ja tä-

mä johtui siitä, että hän kasvoi ilman äitiä.
164

 Suurimmalla osalla tuntuu olleen jonkinnäköinen käsi-

tys kuukautisista. Toisaalta Minna Karttilan mukaan vuonna 1948 käynnistettiin sukupuolivalistus-

kampanja, joka huipentui 1950-luvun alkuun. Syynä tähän oli muun muassa se, että vanhemmat 

eivät valistaneet tarpeeksi seksuaalisuudesta ja sukupuolitaudit olivat alkaneet levitä.  Valistuskam-

panjan ja vanhempien painostamisen jälkeenkään monet vanhemmat eivät halunneet valistaa lapsi-

aan seksistä.
165

 Yleisesti ottaen seksistä puhuminen oli ongelma, mutta todennäköisesti äidit siirsi-

vät tietoa naiseudesta tyttärilleen.   

 

Seksuaalisuudesta käytösoppaat eivät juuri anna ohjeita. Sen sijaan käytösoppaista löytyy kom-

mentti lasten lääkärileikeistä. Tällaiset leikit voivat kirjan kirjoittajan mukaan johtaa ”molemmin-

puoliseen itsesaastutukseen”. Myös murrosiässä saattaa esiintyä itsesaastutusta.
166

 Keronen puoles-

taan kommentoi omasta aineistostaan, että masturbointia pidetään yleisesti melko vaarattomana, 

mutta se voi kuitenkin saastuttaa henkisesti.
167

 Selvästi masturbointi ei ole muodissa. Oikeastaan 

voidaan tiivistä, että seksin katsotaan olevan enemmän avioliittoon kuuluvaa kuin esiaviollista. 

Nuoria tyttöjä neuvotaan pidättäytymään. Toisaalta hieman vanhempia nuoria neuvotaan menemään 

nopeasti naimisiin sopivan miehen kanssa, jos kerran on jo kihloissa sen oikean kanssa.
168

 Kerosen 

mukaan naisten kuului 40- ja 50-luvululla avioitua nuorena, jotta saataisiin lapsia. Tosin ilmiö on 

ollut 50-luvulla miedompi.
169

 Kun ottaa huomioon pikku äidin antamat seurusteluneuvot, avioliit-

toon kuitenkaan tuskin pakotetaan ketään. Avioituminen kuitenkin on toivottavaa. Riitta Jallinoja 

on sanonut, että 50-luvulla jokainen tyttö odotti unelmiensa prinssin eli tulevan aviomiehensä ta-

paamista. Vanhemmat puolestaan suhtautuivat tähän jarrutellen nuorten suhdetta, vaikka poikaystä-

vä olisikin ollut vanhemmille mieleinen. Nuorena avioitumista pidettiin kuitenkin niin todennäköi-

senä, että nuoria yriteltiin jarrutella elämänkumppaninsa valinnassa.
170

 

 

Entäpä Satu, Katarina ja Tiina? Lienee itsestään selvää, ettei Tiina-kirjoissa tehdä minkäänlaisia 

viittauksia seksuaalisuuteen, eihän nuoria haluta yllyttää. Katarina ja Satukin pysyttelevät kummal-
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lisen hiljaisena, kun tulee kyse omasta kehosta. Murrosikäisten tyttöjen päiväkirjoiksi päiväkirjat 

sisältävät yllättävän vähän tekstiä omasta kehosta ja muutoksista. Toisaalta ehkä tällaisia asioita ei 

vain haluta kirjoittaa ylös. Kuitenkin vähintäänkin kiertoilmaukset kertovat siitä, ettei seksuaalisuu-

desta puhuttu tytöille samalla tavalla kuin nykyään. 

 

Kun kuukautisistakin vaietaan, lienee itsestään selvää, ettei päiväkirjoissa puhuta seksistä. Tosin 

tytöt puhuvat antautumisesta jollekin ja rakkaudesta johonkuhun. Kirjoittajat ovat kuitenkin myö-

hemmin selittäneet tällaisten ilmoitusten olleen liioiteltuja. Rakkaus tarkoittaa ihastumista ja antau-

tuminen puolestaan jostakusta pitämistä.
171

Romaanimainen sana antautuminen lienee saanut alkun-

sa kirjoista ja kertoo puolestaan tyttöjen viattomuudesta. Antautumissanaa ei ole aivan täysin sisäis-

tetty tai jos onkin, sitä ei silti pystytä käyttämään samassa merkityksessä. Jo tämä kertoo, kuinka 

viattomasti tytöt suhtautuvat seurusteluun vielä myöhemmissäkin päiväkirjoissa. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoittane, ettei tyttöjen ympäristö suhtautuisi eri tavalla asioihin. 

 

Tyttöjen suhtautuminen seksiin tulee kuitenkin jossain määrin tietoisemmaksi heidän kasvaessaan. 

Katarina kommentoi, että heidän luokassaan kolmella tytöllä on huivit kaulassa ja että he lankeavat 

varmasti kohta vuoteeseen.
172

 Tämä kertoo sen, että hyvin käyttäytyvät tytötkin selvästi tiedostivat 

asioita. Sivistyneistön ylioppilasnuorissakin löytyi avioliiton ulkopuolella harrastettavaa seksiä, 

sillä kondomeja ostettiin tuohon aikaan pimeästi. Usein ylioppilastytöt olivat kuitenkin tietoisia 

omasta maineestaan ja jättivät seksin harrastamisen pettingin asteelle.
173

 Toisaalta Katarinan isä oli 

hyvin kiinnostunut nuorten seksuaalivalistuksesta.
174

 Satu alkaa kuudentoista vanhana kärsiä siitä, 

ettei ole koskaan suudellut ketään ja tämä halu polttele häntä. Asteen verran vilkkaampi Katarina 

puolestaan saa ensisuudelmansa ollessaan leirillä ja erään pojan kutsuessa häntä ja hänen kaveriaan 

illanviettoon. Kata toteaa, että tiesi mihin ilta päättyisi ja suudelmanhan hän sai. Katarinan mukaan 

hän ei kuitenkaan välittänyt pojasta, vaan sai vain suudelmansa, joka tuntui ihanalta. Toisaalta Kata 

on huolissaan, että kaikki näkevät hänen huonon käytöksensä hänen kasvoistaan.
175

 Suudelmaa pi-

demmälle ei siis hyväkäytöksinen tyttö siis mennyt, vaikka mahdollisuuksia olisi ollut. Tytöille te-
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roitettiin, että oli tyttöjä, joiden kanssa pojat viettivät aikaansa ja tyttöjä, joiden kanssa pojat avioi-

tuivat. Seksistä kieltäytyminen ennen avioliittoa kertoi terveydestä ja luonteen lujuudesta.
176

 

 

Tyttöjen maine oli myös 50-luvulla helpommin vaarassa kuin nykyään. Katarina lähti illaksi kave-

rinsa kanssa viettämään aikaa poikalössin kanssa poikien kotiin ja leirillä poikien huoneeseen. Tä-

mä kirvoitti muiden tyttöjen kielenkannat ja kaupungilla liikkui tytöistä pahoja huhuja. Tämän seu-

rauksena Kata yritti pysytellä jonkin aikaa erossa pojista ja parantaa mainettaan.
177

 Huonoon seu-

raan ja liikaan ulkona käymiseen liitettiin heti seksuaalisuus tytön kohdalla. Ajan näkemyksen mu-

kaan erityisesti tyttöjä oli valistettava seksuaalisuudesta, etteivät nämä joutuisi harhateille.
178
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6 LOPUKSI 

 

Minkälainen siis oli 50-luvun hyvin kasvatettu tyttö? Suurta osaa tyttöjen kasvatuksessa näyttelee 

koti. kotoa saadaan roolimallit omaan parisuhteeseen. Äiti on kodinhengetäräiti, joka hoitaa yksin 

kotia ja huolehtii pääosin lapsista. Isä puolestaan tuo elannon pöytään. Isätyyppi ei kuitenkaan ole 

välttämättä etäinen, kuten ei äitikään. Isä voi keskustella lasten kanssa ja ottaa osaa näiden elämään. 

Isällä on kuitenkin viimeinen sana sanottavana. 

 

Tytöillä ja pojilla on selvät erot rooleissa, kuten isällä ja äidillä. Tyttöjä valmennetaan pysymään 

kotona ja tulemaan mahdollisesti hyväksi vaimoksi jollekulle. Poikia puolestaan valmennetaan te-

kemään töitä. Selkeät sukupuoliroolit ovatkin enemmän sääntö kuin poikkeus. Tyttöjen kasvatuk-

seen kuuluvat käsityöt ja taloudenhoitaminen. Näistä rooleista aletaan poiketa hieman, mutta ne 

ovat silti keskeisessä osassa. Aineistossani näkyy se, että kaikki laajasti ajatellen kotitöihin lasketta-

vat toimet eivät ole tytöille mieleisiä. Esimerkiksi virkkaaminen ja ompeleminen eivät ole Tiinalle 

ja Sadulle mieluisaa. Sukupuolijako kotitöissä ei kuitenkaan herätä missään aineistoni kohdassa 

paheksuntaa, vaan sitä pidetään itsestään selvänä. 

 

Lasten kasvatuksessa keskeistä on se, että vanhemmat voivat vaatia lapsiltaan yhtä paljon kuin itsel-

tään. Vanhempien on siis toimittava hyvinä esimerkkeinä. Keskeistä lasten kasvatuksessa on se, että 

lapset oppivat virheistä. Tavoitteena on kuitenkin virheetön työ ja velvollisuudesta tehty työ on ar-

vossaan. Paitsi virheettömyyteen pyrkimistä lapselta odotetaan myös rehtiyttä ja reiluutta. Valehtelu 

ei ole ollenkaan suosiossa, ei liioin liika hemmottelu. Perhe valmentaa vaatimuksillaan lasta varsi-

naista itsenäistä elämää varten.  Isänmaallisuus on myös oleellisena osana kasvatusta, mutta isän-

maallisuus näkyy aineistossa lähinnä kansanperinteen vaalimisena ja venäläisvihana. Uskonnolli-

suus puolestaan on hyvin näkyvässä osassa. Uskonnon merkitys alkaa kuitenkin vähentyä kouluissa 

ja tyttöjen mielissä, Tässä on kuitenkin huomattava, että uskonnollisuuden kokeminen on yksilöllis-

tä. Satu ja Katarina kokevat Jumalan aivan eritavoin. 

 

Nuorisokulttuuri ei suurimaksi osaksi ole ristiriidassa vanhempien vaatimusten kanssa. Meikkaami-

sesta mainitaan muutama negatiivinen sana, mutta aineiston tytöt suhtautuvat meikkaamiseen maa-
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laamisena ja meikkaavat myöhemmin hyvin hillitysti ja kasvatusoppaiden suositusten mukaisesti. 

Pukeutuminen on siistiä, vaikka siinä saattaa olla hepburnmaisia piirteitä. Muoti ja tyttöjen uhma 

näkyy selvimmin tukan suhteen. Tukan kuuluu olla lyhyt, sanoivatpa vanhemmat siitä mitä tahansa. 

Tämä on melkein ainoa sara, jolla uhmaa esiintyy. Tosin poikien kanssa norkoilua ja myöhään ko-

tiin tulemista ei myöskään katsota hyvällä. 

 

Seurustelussa tulee esiin tapojen kunnioittaminen. Pojat saattavat tytöt kotiin. Yksin pojan kanssa ei 

sovi jäädä. Jollei tyttö pidä tästä huolta, hänen perheensä saattaa pitää ja jollei tämäkään auta, tytön 

maine kärsii. Vanhempienkin tyttöjen ajatusmaailma on melko viatonta, ensisuudelmaa pidetään 

paheellisena tekona. Vaikka seksuaalisuus liitetään usein nuorisokulttuureihin, se ei nouse 50-

luvulla hyvin kasvatetun tytön kapinakeinoksi. Oikein kasvatettu tyttö puhuu omasta kehostaan vai-

eten. 
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