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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sitä, kuinka Suomen sisällissotaa käsiteltiin kahdessa 
lehtiartikkelissa vuonna 2008. Kyseinen vuosi valikoitui siksi, että silloin tuli kuluneeksi 90 vuotta 
sisällissodan tapahtumista. Kävin läpi sellaisia artikkeleita, jotka käsittelivät sisällissodan 
tapahtumia sotaan osallistuneen henkilön kautta. Aineistoksi muodostuivat artikkelit valkoisten 
puolella auttaneesta Verna Eriksonista (HS 22.3.2008) ja punaisten puolella taistelleesta Helmi 
Suomisesta (Seura 3/2008). Tutkin sitä, kuinka toimittaja rekonstruoi juttunsa päähenkilön tarinan. 

Mikrohistoriallisen journalismin juttutyyppi on terminä uusi, ja laadullisen tutkimukseni luonne 
uutta kartoittava. En käytä tarkasti määriteltyä metodia, vaan analysoin kahta artikkelia teoreettisten 
näkökulmien kautta. Näkökulmia on kolme, joista todistamisen näkökulma sitoo kaksi muuta, eli 
mikrohistorian ja kollektiivisen muistamisen, yhteen. Todistamisen näkökulma tarkoittaa 
tiivistetysti sitä, että rekonstruoitujen todistajien käyttämiseen oli pakko siirtyä, koska sotaan 
aktiivisesti osallistuneita ihmisiä ei ollut enää elossa. Esitänkin, että siirryttäessä rekonstruoituun 
todistamiseen, siirrytään lähelle historiankirjoitusta ja vielä tarkemmin mikrohistoriaa. Kun 
tarkastelen historiankirjoituksen ja journalismin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, tutkin 
tarkemmin sitä, millaisia lähteitä toimittajat käyttävät ja miten he niitä käyttävät. Kahden aiemman 
teoreettisen näkökulman kautta pääsen tarkastelemaan myös sitä, millaista sisällissodan käsittely oli 
vuonna 2008. 

Mikrohistoriallinen journalismi edustaa dokumentaarisuutta ja siitä löytyy yhteneväisyyksiä 
kaunokirjallisen journalismin tyyliin. Mikrohistoriallinen journalismi ei myöskään juuri eroa 
mikrohistoriallisesta historiankirjoituksesta. Lähteiden käytössä toimittajat saivat tietyistä lähteistä 
yksityiskohtaisempaa tietoa henkilöistä, joka myös helpotti henkilöihin samastumista. 
Asiantuntijoiden rooli puolestaan oli liittää kahden naisen kertomukset laajempaan kontekstiin. 
 
Kollektiivisen muistamisen prosessia käsittelin tarkemmin vertaamalla aineistostani löytyviä 
seikkoja sisällissodan muistamisen eri vaiheisiin ja todistamisen teoriaan. Tämän avulla kävi ilmi, 
että toimittajat rakensivat kuvaa sodasta ainakin yhteisen tragedian diskurssin kautta, jolloin sota 
avautuu ”hulluuden hetkenä” Suomen historiassa. Aineistoni artikkeleiden päähenkilöt nähtiin 
todistamisen teoriaa myötäillen uhreina. Esitänkin, että mikrohistorian keinoja hyödyntävä 
journalismi noudattaa mikrohistorian ihannetta tavallisen ihmisen tuomisesta mukaan historian 
esityksiin. Sisällissodan muistamisen käsittelyssä näkyy myös se, ettei syyllisiä haluta osoittaa. 
Ihmisen ymmärtäminen osoittautuu onnistuneeksi tavaksi käsitellä yhtä sisällissodan kipupistettä, 
eli naisten osallistumista sotaan. 
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1. Johdanto 

 

Talvisotaa on helppo muistella. Siltä ainakin tuntuu, kun lukee vuosittain sanoma- ja 

aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita talvisodan sankareista, kuuluisimmista taisteluista ja 

talvisodan hengestä. 

Toisenlaisen tarinan Suomesta kertoo sota, jota suomalaiset eivät ole mielellään muistelleet. 

Vuoden 1918 sisällissota on edelleen vaikea pala, ja siinä missä talvisota on suorastaan 

myyttinen sankaritarina, sisällissota on kaikin puolin likainen. 

Itseäni sisällissota alkoi kiinnostaa jo vuosia sitten, kun luin kotikaupunkini Akaan historiasta 

kertovaa kirjaa. Siellä vuoden 1918 tapahtumat oli kuitattu yhdellä sivulla. Teoksessa 

historiateoksen tekijä Pekka Suvanto kirjoittaa, kuinka ”aika ei ole vielä sopiva vapaussodan 

yksityiskohtaiseen tutkimiseen” (Suvanto 1954, 385). 

Miksi Akaassa sisällissodan aikana tapahtuneita asioita ei voitu käsitellä vielä 1950-

luvullakaan? Milloin hankalaa menneisyyttä sitten voi käsitellä? Tuntui oudolta, mutta 

samalla ymmärrettävältä, että talvisodan sankaritarinoiden ohella yhdestä sodasta täytyi olla 

hiiskumatta. 

Muistaminen vuoden 1918 tapahtumien osalta ”sallittiin” hitaasti. Nyt sisällissotaa 

muistellaan esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdissä vuosittain, vielä suuremmin joka 

kymmenes vuosi. Sisällissodasta on myös tullut yksi Suomen historian tutkituimmista 

aiheista. Se on innoittanut niin amatöörihistorioitsijoita kuin yliopistojen professoreitakin 

selvittämään punaisten ja valkoisten toimintaa, sodan kulkua ja sen vaikutuksia. Tutkimuksen 

satoa vauhditti omalta osaltaan 2000-luvun alun Sotasurmat -projekti, joka kartoitti Suomessa 

sotaoloissa vuosien 1914−1922 aikana kuolleiden ihmisten kohtaloita. Tietokannassa onkin 

noin 39 550 surmansa saaneen tiedot. Heistä noin 93 prosenttia kuoli vuoden 1918 

sotatoimien ja jälkitapahtumien aikana. 

Uuden tutkimuksen myötä sisällissota alkoi kiehtoa minua aina vain enemmän, koska tuntui, 

että Suomessa on enemmänkin Akaan kaltaisia paikkakuntia, joiden historiaa on päästy vasta 

viime vuosina tutkimaan. 
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Yhä enemmän minua alkoivat kiinnostaa myös yksittäisten ihmisten kohtalot sisällissodassa. 

Miten he kokivat sodan ja miksi he ottivat siihen osaa? Tämän takia innostuinkin, kun löysin 

vuonna 2008 useita lehtiartikkeleita, joissa yksilöiden, aivan tavallisten ihmisten, tarinoita 

käytiin läpi. Myös naisten kohtaloita sodassa käsiteltiin vuonna 2008 ehkä enemmän kuin 

koskaan aiemmin. Sisällissotaan osallistuneet naiset ovatkin yksi suurimmista tabuista. He 

olivat kauhistus sodan aikana ja vielä vuosikymmeniä sen jälkeenkin. 

Miten journalismi sitten on osallistunut sisällissodan tapahtumien ja ihmiskohtaloiden 

käsittelemiseen? Tämän tutkimuksen tarkoitus on antaa yksi vastaus siihen. 

1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja juoni 
 

Lopullinen sytyke aiheelleni ja myös aineistoni rajaukselle tuli niistä artikkeleista, joissa 

haastateltiin sisällissodan kokeneita ihmisiä (esimerkiksi Sisällissodan silminnäkijät, HS 

Kuukausiliite, helmikuu 2008). Kiinnostavaa oli, kuinka jo kuolleiden sisällissodan 

silminnäkijöiden elämäntarinoita ja todistamista rekonstruoidaan. Tähän kategoriaan sopivia 

artikkeleita olen löytänyt kaksi. 

Tutkimukseni tarkoitus on avata juttutyyppiä, joka hyödyntää mikrohistorian keinoja 

journalismissa. Käytännössä tämä juttutyyppi liikkuu henkilökuvan ja 

aikakauslehtijournalismin maastossa. Tulen vielä myöhemmin avaamaan tätä enemmän, 

mutta tutkimukseni tärkein teoreettinen kehys, mikrohistoria, kaipaa lyhyttä avaamista jo 

tässä vaiheessa. 

Aloitetaan lainaamalla ruotsalaista kirjailijaa Peter Englundia, joka kirjassa Sodan kauneus ja 

kauheus kertoo yhdeksäntoista ihmisen tarinan, jotka kokivat ensimmäisen maailmansodan. 

Englund kuvaa heitä seuraavasti: ”He kaikki ovat tuntemattomia tai unhoon jääneitä, 

hierarkian alimpien tasojen edustajia… Heidän kohtalonsa, roolinsa, sukupuolensa ja 

kansallisuutensa vaihtelevat, mutta heitä kaikkia yhdistää siitä huolimatta se tosiasia, että sota 

riistää heiltä jotakin: nuoruuden, illuusiot, toivon, myötätunnon – elämän… Eräässä mielessä 

tämä on eräänlaista antihistoriaa, sillä olen yrittänyt palauttaa tämän kaikin tavoin 

mullistavan tapahtuman [ensimmäinen maailmansota] sen pienimpiin osiin – yksittäiseen 

ihmiseen ja hänen kokemuksiinsa”. (Englund 2009, 3). 
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Kyseisellä tavalla voisi löyhästi määritellä mikrohistorian, jota omassa työssäni käytän 

metodisena työkaluna että teoriana. Mikrohistorian voi ymmärtää yhtenä näkökulmana 

historian tutkimiseen. 

Tulen esittelemään mikrohistorian vielä tarkemmin, mutta yksinkertaistetusti sen voi 

ymmärtää yhtenä keinona selittää paremmin ja eri tavalla makrohistoriaa. Makrohistorialla 

tarkoitan sellaista historiantutkimuksen linjaa, joka alkoi 1800-luvulla ja jossa tärkeässä 

asemassa olivat kansallisvaltioiden tutkiminen. Samalla historiantutkimuksessa ryhdyttiin 

korostamaan ”objektiivisuutta”, joka tarkoitti käytännössä sitä, että arkistolähteistä tuli 

tärkein lähderyhmä (Ollila 2010a, 159). 

Kärjistäen voisi sanoa, että siinä missä makrohistoria keskittyy historian suuriin linjoihin ja 

merkkihenkilöihin, mikrohistoria etsii suurien linjojen selitystä tavallisen ihmisen kautta. 

Kyseinen kärjistys on omani, ja tulen perustelemaan tätä tarkemmin myöhemmin. Tosin 

mikrohistorian puolestapuhujat ovat puhuneet siitä, kuinka vanha historiantutkimus, eli 

sosiaalitieteellinen ja poliittinen historiantutkimus on liiaksi keskittynyt korkea-arvoisten 

henkilöiden tutkimiseen (Iggers 2005, 104). 

Palataan mikro- ja makrohistorioitsijoiden kädenvääntöön vielä myöhemmin, mutta 

historiankirjoituksen konventioiden sulautuminen journalismiin tai päinvastoin on 

mielenkiintoista, ja sitä on käsitelty jokseenkin vähän. Omalta osaltani pyrin paikkaamaan 

tätä aukkoa. 

Lisäksi minua kiinnostaa selvittää, kuinka näitä oman aineistoni tavallisia ihmisiä on 

käsitelty. Tehdessään tutkimusta historiantutkijat (tässä tutkimuksessa myös toimittajat) 

hankkivat lähteitä, jotka voidaan kontekstoida ja lopulta niistä pystytään luomaan 

rekonstruktio. Kun tapahtumista on kulunut kymmeniä vuosia, tapahtumien todistajien 

kertomukset siirtyvät suorasta todistamisesta rekonstruoituun. Tätä näkökulmaa pyrin 

avaamaan esittelemällä journalistista todistamista rekonstruoitujen todistajien kautta. 

Yritän päästä pureutumaan myös kollektiiviseen muistamiseen, johon media on osallistunut 

ahkerasti vuoden 1918 tapahtumien osalta. Käsittelen aineistoni henkilöitä todistajina ja he 

toimivat myös kollektiivisen muistamisen rakentajina. Erityisen mielenkiintoista 

kollektiivinen muistaminen on sisällissodan osalta siksi, että vuoden 1918 tapahtumien 

muistaminen on ollut suomalaisille niin vaikeaa. 
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Tiivistettynä tutkimuksessani on kolme eri teoreettista lähtökohtaa: mikrohistoria, 

kollektiivinen muistaminen ja journalistinen todistaminen. Näistä ensimmäisenä mainittu on 

tärkein ja koko tutkimukseni lähtökohta. 

Tutkimukseni etenee siten, että toisessa luvussa esittelen aineistoni ja tutkimusasetelman 

vielä tarkemmin. Luvussa 3 aloitan jo teoreettisen pohdintani, mutta aloitan käymällä 

suurpiirteisesti läpi sisällissotaa, siihen johtaneita syitä, naissotilaiden asemaa ja sodan 

muistamisen prosessia. Luku 4 on omistettu teoreettiselle pohdinnalle eli lyhyesti 

journalistisen todistamisen ja mikrohistorian esittelylle. Viidennessä punon lankoja yhteen ja 

kuudennessa luvussa teen vielä yhteenvedon, ja tarkastelen kuinka hyvin olen tehtävässäni 

onnistunut. 
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2. Tutkimuksen toteutus 

2.1. Aineiston rajaus 
 

Aineistoni on muodostunut pitkällisen prosessin myötä. Ensinnäkin halusin tutustua 

mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti eri lehtien kirjoitteluun vuodesta 1918 vuonna 2008, 

joten kävin läpi seuraavat lehdet: Kansan Uutiset, Nykypäivä, Aamulehti, Helsingin Sanomat, 

Seura, Suomen Kuvalehti ja Apu. 

Kaikki nämä lehdet käsittelivät sisällissotaa ainakin jollakin tavalla. Näkyvin ero oli 

poliittisten lehtien uutisointi aiheesta. Kokoomuksen pää-äänenkannattaja Nykypäivä käsitteli 

vuoden 1918 tapahtumia todella suppeasti, vain muutaman jutun voimin, kun taas 

Vasemmistoliiton Kansan Uutiset käsitteli aihetta useissa kymmenissä erilaisissa jutuissa. Jo 

tämä on kiinnostava yksityiskohta vuoden 1918 tapahtumien käsittelyssä. 

Päätin tässä vaiheessa vertailla myös eri vuosien kirjoittelua. Otin vertailukohdaksi vuoden 

1988, koska ajattelin silloin olleen vallalla erilaisen historian muistamisen perinteen. Vuonna 

1988 Neuvostoliitto oli vielä pystyssä, ja vasemmisto selvästi vahvemmassa asemassa, joskin 

silloinkin oppositiossa. Vuodelta 1988 kävin läpi Aamulehden ja Kansan Uutiset. Näiden 

kahden lehden kirjoittelun tarkastelu vuodelta 1988 oli hedelmällistä, koska se rajasi 

aineistoni nykyiseen muotoonsa. 

Lopulliseen aineistoon päädyin ensinnäkin siksi, ettei vuonna 1988 tavallisen ihmisen 

kertomuksia sodasta juurikaan päässyt esille. Tavallisella tarkoitan tässä sellaista, joka ei ole 

tunnettu, ei kuulunut päällystöön sodan aikana, vaan oli sodassa joko sotilaana tai sitten 

pelkästään silminnäkijänä. 

Vuonna 1988 sotaa pääsivät sanomalehdissä kommentoimaan melkeinpä pelkästään 

poliitikot, toimittajat ja historioitsijat. 

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin eli vuonna 2008 tilanne oli aivan erilainen. Virallisia 

kannanottojakin tietysti oli, mutta artikkeleja oli paljon ”pienen ihmisen näkökulmasta”. 

Vuonna 2008 tavallisten ihmisten näkökulmasta rakennettuja artikkeleita tehtiin runsaasti. 
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Muistamisen perinteessä oli tapahtunut muutos, kun vertaa vuosien 1988 ja 2008 kirjoittelua. 

Eri asia on, oliko suurempi muutos tapahtunut historian käsittelyssä vai journalismissa. Joka 

tapauksessa kertomukset tavallisista ihmisistä valtasivat palstatilaa. 

Vuonna 2008 haluttiin selvästi kertomuksia, ja nimenomaan sotakertomuksia. Kertojiksi 

haluttiin henkilöitä, ei virallisia historiankirjoittajia, vaan ihmisiä, jotka pystyivät kertomaan 

mahdollisimman autenttista kuvaa itse tapahtumista. Tämä johti hyvin makaabereihinkin 

tarinoihin sodan kauhuista, mutta se teki mitä sen piti tehdä: toi sodan muistamisen yksilön 

tasolle. 

Näistä yksilöistä olen valinnut kahden sotaan osallistuneen naisen tarinan tarkempaan 

käsittelyyn. Käsittelen tutkimuksessani artikkeleita, joissa keskiössä on yksi henkilö (kutsun 

näitä henkilöitä myös termillä todistaja), jonka elämän toimittaja rekonstruoi käytettävissä 

olevia lähteitä hyödyntämällä. 

Se, kuinka yksilö (todistaja) muodostettiin artikkeleissa, oli erilaista. Olen erottanut niistä 

jutuista kaksi erilaista tapaa, joissa käytettiin henkilöitä. 

 

1) Henkilö kertoo itse tapahtumista eli silminnäkijälausunto. 

Esimerkiksi Kahdeksanvuotias näki valtauksen (Aamulehti, Asiat-liite, 30.3.2008) ja 

Sisällissodan silminnäkijät (Helsingin Sanomien Kuukausiliite, helmikuu 2008) 

 

2) Henkilön elämä rekonstruoidaan, jolloin apuna käytetään sukulaisia, ystäviä, 

asiantuntijoita, kirjallisuutta ja aikalaislähteitä. 

Esimerkiksi aineistoni artikkelit. 

 

Aina ei ollut mahdollista haastatella ihmisiä, jotka olivat olleet sodan aikana itse tapahtumien 

keskellä, joten menneisyyden rekonstruoiminen muulla tavalla tuli kyseeseen. 

Näihin rekonstruoituihin todistajiin aiheeni rajautuu. Heidän kauttaan pystyn käsittelemään 

myös sitä, kuinka sisällissodasta puhutaan 90 vuotta tapahtumien jälkeen. 

Vuoden 1988 kirjoittelun läpikäynnissä paljastui toinenkin seikka, joka minua alkoi 

kiinnostaa. Vuonna 1988 ei nimittäin käsitelty ainakaan yllämainituissa kahdessa lehdessä 
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(Aamulehti ja Kansan Uutiset) naissotilaita. Niinpä rajasin aineistoani vielä kerran. Halusin 

ottaa mukaan vain sellaiset jutut, joissa käsiteltiin naissotilaiden osallistumista sisällissotaan. 

Vuoden 2008 runsaasta kirjoittelusta valitsin lopulta kaksi artikkelia lähempään tarkasteluun. 

Molemmissa artikkeleissa toimittaja rekonstruoi yhden, jo kuolleen, henkilön tarinan. 

Artikkelit ilmestyivät Helsingin Sanomissa ja Seura-lehdessä. Molemmat artikkelit kertovat 

naisista, jotka osallistuivat sotaan. 

Muissa lehdissä ei ollut vastaavia artikkeleita, jotka olisivat keskittyneet esittelemään yhden 

naisen tarinan. 

Käyn molemmat artikkelit seuraavaksi läpi. Tulen myöhemmin tutkimuksessani viittamaan 

teksteihin termein HS:n artikkeli (Helsingin Sanomat) ja Seuran artikkeli (Seura-lehti). 

Artikkelit ovat myös liitteinä tutkimukseni lopussa. 

2.1.1. Neiti E. 
 

Helsingin Sanomat, 22.3.2008. 

Artikkelin on kirjoittanut Anu Nousiainen. (kts. liite 1) 

 

Artikkeli alkaa toimittajan kuvailulla siitä, millainen Helsinki oli keväällä 1918. Helsinki oli 

tuolloin punaisten hallussa, koulut olivat suljettu ja punakaartit vahtivat kaduilla. ”Iltaisin 

ulkonaliikkumiskielto tyhjentää kadut. Sitten jonkun ovikello soi. Ovia auotaan, laatikoita 

pengotaan. Kotietsintä”. 

Hyvin pian esitellään artikkelin päähenkilö: ”Jossain keskikaupungilla Teknillisen 

korkeakoulun opiskelija – nuori nainen – kietoo ympärilleen kolme patruunavyötä ja työntää 

niiden taakse vielä suuren pistoolin. Aseiden päälle hän vetää villakankaisen päällystakin, 

jossa on muhkea turkiskaulus. Sitten joku ottaa hänestä valokuvan”. 

Artikkelin päähenkilöstä, Verna Eriksonista, otettuun valokuvaan koko artikkeli tavallaan 

perustuu. Toimittaja Anu Nousiainen kertoo, kuinka kuva on julkaistu pariinkin otteeseen, 

ensimmäisen kerran Suomen Kuvalehden kannessa 15.6.1918. Itse kuvatusta kohteesta ei 

kuitenkaan kerrota kuvatekstiä enempää. Nousiainen haluaakin selvittää, että kuka Erikson 

oikein oli. 
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Nousiainen lähtee rakentamaan Eriksonin elämäntarinaa ottamalla yhteyttä ensin Suomen 

valokuvataiteen museon erikoistutkija Jukka Kukkoseen. Hän tietää kuvasta ja myös 

Eriksonista: tyttö oli kuollut espanjantautiin vielä samana vuonna kuin kuva oli otettu. 

Nousiainen saa tietoonsa palasia Eriksonin elämästä matkan varrella. Erikson on ollut 

mukana auttamassa valkoisten konekiväärikomppaniaa, hänen hyvä ystävänsä on arkkitehti 

Salme Setälä ja Eriksonilla on lempinimi: Peija. Kuvan ottamishetkellä Verna Erikson on 

ollut joko 24- tai 25-vuotias. Hänellä oli kaksi sisarusta ja Eriksonin perhe asui Pohjois-

Esplanadilla. 

Hän on opiskellut muun muassa analyyttistä geometriaa ja yleistä fysiikkaa. Historiantutkija 

Panu Nykäsen mukaan koko koulussa oli tuohon aikaan vain noin toistakymmentä tyttöä. He 

opiskelivat joko arkkitehtiosastossa tai kemianosastossa, kuten Erikson. Peruskoulussa hän 

oli siivo tyttö ja keskitason opiskelija. 

Lopulta Nousiaiselle varmistuu Kukkosen väite Eriksonin aikaisesta kuolemasta, sillä 

Erikson todella kuoli vain puoli vuotta Helsingin valtauksen jälkeen lokakuussa 1918. 

Nousiainen haluaa selvittää vielä lisää Eriksonin elämästä, ja Salme Setälän päiväkirjat 

antavat hyvin yksityiskohtaista tietoa siitä, että millaista elämää tytöt viettivät: yhteenvetona 

voisi vetää, että elämä kulkee hyvin tavallisia uomia, vaikka ympärillä tapahtuukin 

mullistuksia. 

Vasta huhtikuun puolivälissä, Helsingin valtauksen alettua, Setälän päiväkirja täyttyy 

tilannekuvauksista tyttöjen vaarallisista matkoista ostamaan patruunoita venäläisiltä ja 

aseiden salakuljettamisesta. Setälän päiväkirjoista selviää myös, että Verna on osallistunut 

retkiin aktiivisesti. 

Päiväkirjamerkintöjä kommentoi historiantutkija Samu Nyström, joka ihmettelee, etteivätkö 

tytöt todella ymmärtäneet, kuinka vaarallista heidän maanalainen työnsä oli. Samassa 

yhteydessä hän kuitenkin muistuttaa, että ”keväällä 1918 kummallakaan puolella ei oikein 

käsitetty, mihin oli lähdetty mukaan. Varsinkaan ne, jotka eivät olleet käyneet rintamalla, 

eivät ehkä ymmärtäneet, mistä sodassa on kysymys”. 

Toimittaja kertoo, kuinka Etelä-Helsingin porvarisperheiden nuoret olivat eläneet omassa 

suljetussa maailmassaan, jonne ei tietoa työväen oloista juurikaan tullut. 
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Nyström kertoo vielä, että valkoisten salainen toiminta punaisten valtaamassa Helsingissä oli 

hyvin laajaa: ”Aseet ostettiin venäläisiltä, kuljetuksen ja varastoinnin hoitivat paljolti naiset”. 

Juuri tässä toiminnassa Erikson oli aktiivisesti mukana. 

Nousiainen haluaa selvittää lisää Eriksonista ja kääntyy kirjailija Kjell Westön puoleen, joka 

tutki sisällissodan aikaista Helsinkiä kirjaansa Missä kuljimme kerran -teostaan varten. 

Kirjailija antaa joitakin apuja, kuten sen, että perhe saattoi kuulua varakkaaseen mutta 

moderniin keskiluokkaan. 

Käy ilmi, että Westön ajatus modernisti ajattelevasta äidistä taisi osua oikeaan ja ehkä perhe 

sai rahaa ruotsinsukulaisilta. Nousiainen käy läpi artikkelissaan paljon myös Eriksonien 

perheen myöhäisempiä vaiheita, joihin kuului se, että Vernan äiti kuoli Helsingissä 

jatkosodan aikana 82-vuotiaana. Hän oli mennyt Eriksonin kuoltua Mercerie -yritykseen 

töihin ja myöhemmin perustanut oman tekstiili- ja villaliikkeen. Eriksonin isoveli meni 

naimisiin englantilaisen naisen kanssa. 

Eriksoniin palataan vielä, kun kerrotaan hänen viimeisistä ajoista. Niistä kertoakseen 

Nousiainen hyödyntää jälleen Salme Setälän päiväkirjaa. Ensin sieltä löytyy kellastunut 

lehtileike Hufvudstadsbladetista. Siinä on juttu Eriksonista ja Setälästä, kun valkoisten 

ylipäällikkö Carl Gustaf Mannerheim palkitsee heidät vapaudenristillä. ”Lue edellinen sivu ja 

naura! Urheat naiset! Haa!”, Setälä kirjoittaa ja hakee kiltisti nauhansa kenraali Theslöfiltä. 

Sitten Setälä kertoo, kuinka Erikson valitti rintakipuja. Sairaalassa Setälä näkee, kuinka 

”Vernan äiti istuu ikkunalaudalla ja itkee. Salme hiipii pois.” 

Diagnoosi on laajalle levinnyt syöpä, sarkooma. Valokuvan ottohetkellä sarkooma on 

todennäköisesti ollut jo pitkällä. Sarkoomat kasvavat usein suuriksi ennen kuin oireilevat. 

Muistokirjoituksessa Vernan roolia aseiden salakuljetuksessa kiitellään. Verna oli kuulemma 

täynnä intoa, työskenteli aamusta iltaan niin, ettei oikein ehtinyt edes syödä. Nousiainen 

kertoo, että muistokirjoituksessa on tuon ajan paatosta, Vernasta tehdään vapaussodan 

naislegendaa. Nousiainen kommentoi, että se tuntuu yllättävältä, koska valkoisethan itse 

kauhistelivat asetta kantavia punakaartilaisnaisia. 

Nousiainen päättää artikkelinsa Verna Eriksonin hautakiven kuvailuun. ”Sammuneen suvun 

ainaishauta on suuren koivun alla. Kivipaasi paljastaa vielä yhden uuden asian Vernan 
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elämästä: hänellä oli näköjään toinenkin isoveli, joka kuoli, kun Verna oli yhdeksänvuotias. 

Haudalta näkyy Salmisaaren voimala. Kiveen hakatut kirjaimet kasvavat jäkälää.” 

Verna Eriksonin elämästä ja vuodesta 1918 kertovat seuraavat henkilöt: 

 

 Juha Kukkonen, Suomen valokuvataiteen museon erikoistutkija ja 

asiantuntijahaastateltava. 

 Jussi Niinistö, dosentti ja asiantuntijahaastateltava. 

 Panu Nykänen, historiantutkija ja asiantuntijahaastateltava. 

 Salme Setälä, arkkitehti. Jo kuollut. 

 Helmiriitta Honkanen, Setälän tytär. 

 
Tässä artikkelissa on käytetty sekä asiantuntijoita että Eriksonin ystävää, Salme Setälää. 

Koska artikkeli keskittyy Verna Eriksoniin, joka toimi valkoisten hyväksi, ei punaisia siinä 

ole ainuttakaan. 

2.1.2. Housukaartilainen 
 

Seura 3/2008. (Osa artikkelisarjaa 1918 – 90 vuotta kansalaissodasta) 

Artikkelin on kirjoittanut Tutta Särkkä. (kts. liite 2) 

”Köyhä pumpulin flikka Helmi Suominen oli yksi 2 000 naissotilaasta, jotka osallistuivat 

kansalaissotaan. Kapina vei Helmiltä veljen, muttei uskoa aatteeseen”. 

Ingressin jälkeen toimittaja Tutta Särkkä esittelee Helmi Suomisen myös kellertyneen 

vankipassin kautta. Tämän jälkeen Särkkä alkaa kertoa, kuinka juuri 20 vuotta täyttänyt 

”pumpulin flikka” osallistui kansalaissotaan punaisten puolella. ”Hän laittoi housut jalkaan ja 

otti aseen käteensä”. Särkkä esittelee Suomisen motiivit teolleen: ”Hänen aatteensa kumpusi 

köyhyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta”. Alusta asti Suomisesta muodostuu kuva 

ahkerana työntekijänä, jolla ei siltikään ollut aina varaa edes leipään. Ensimmäisen kappaleen 

lopussa Suomisen ainoa poika Urho Heinonen kertoo, että ”Äiti oli sodassa vain lyhyen 

aikaa. En usko, että hän osasi edes ampua. Silti hän oli ylpeä siitä, että oli ollut mukana”. 
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Seuraavaksi Särkkä esittelee Suomisen kotiolot, jotka olivat vaatimattomat. Särkkä kertoo 

Suomisen olleen tyypillinen työläistyttö eikä perheellä ollut varaa kouluttaa lapsiaan, vaikka 

Suomisen opettajat olisivat halunneet lahjakkaan naisen jatkavan opiskelua. 

Tätä lahjakkuutta tuodaan esille Suomisen todistuksella, jossa suurin osa numeroista oli 

yhdeksikköjä. Urho Heinonen kertoo, että ”Kiinnostus eri asioita kohtaan jatkui hänen koko 

elämänsä. Hän oli aina kova lukemaan”. 

Kouluvuosien jälkeen Suominen meni töihin Barkerin kehräämöön Turkuun. Siellä hän 

osallistui jo työtaisteluihin, muun muassa lakkoon kahdeksan tunnin työpäivän puolesta. 

Artikkelissa tuodaan esille, että Helmi oli valveutunut ja kiinnostunut yhteiskunnallisista 

asioista. Päätös punakaartiin liittymisestä tapahtui ”talvisena sunnuntai-iltana, kun 

palokunnantalolle saapunut taitava agitaattori nostatti kuulijoissa punahenkeä”. 

Särkkä tuo esiin: ”Helmin ratkaisu ei ollut aikoinaan mitenkään ihmeellinen. Maarian kunta 

oli kauttaaltaan punainen ja suurin osa nuorisosta lähti sotaan aatteen puolesta”. 

Tyttären lähtö sotaan oli kova paikka Maria-äidille. Kolme hänen poikaansa oli jo liittynyt 

punakaartiin, ja kuopus vieläpä huijasi itsensä mukaan ”kohtalokkain seurauksin”. 

Särkkä tuo esiin, että rintamalle lähtö tiesi myös konkreettisesti leipää ja rahaa naisille. ”Sen 

sijaan Maarian naiskaarti lähti taistelemaan miesten rinnalle jopa kaukaisille rintamille”. 

Tosin Suomisen ensimmäinen sotareissu suuntautui Ruissaloon ja kun taisteluja ei syntynyt, 

Suominen aloitti sotilaan uransa keittiötöissä. Lopulta hän lähti Tampereelle, mutta osallistui 

vain vartiointitehtäviin. 

Suominen sairastui Tampereella ja lähti kotiin, mutta kotimatka oli hurja. Sairas nainen joutui 

kotimatkallaan luotisateeseen. ”Ikkunatkin olivat lentäneet säpäleiksi”, kertoo Urho 

Heinonen. Palattuaan kotiin Suominen palautti aseensa. 

Sodan päätyttyä ”valkoiset janosivat kostoa” ja tulivat hakemaan Suomistakin. Hän joutui 

kuulusteluihin Sirkkalan kasarmille. Hän sai tuomion avunannosta valtionpetokseen, mutta ei 

joutunut vankileirille. ”Hän oli siisti ja hiljainen eikä hän ollut punakaartissa mitenkään 

johtavassa asemassa. Ehkä silloin ajateltiin, että häntä oli turha laittaa vankilaan. Tehtaalla 

hänestä oli enemmän hyötyä.” 
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Suomisen nuorin veli kuoli Tammisaaren vankileirillä. Tästä todistuksena Särkkä siteeraa 

Oskarin kuolinilmoitusta. ”Äitini oli koko elämänsä katkera siitä, että Oskari kuoli 

vankileirillä. Siitä hän muistutti usein”, Urho Heinonen kertoo. 

Tämän jälkeen Särkkä kertoo Suomisen sodanjälkeisestä elämästä. Hän opiskeli parturiksi ja 

1920-luvulla perusti oman liikkeen Paimioon. Hän meni vuonna 1924 naimisiin myös 

punaisten puolella taistelleen Urho August Heinosen kanssa naimisiin ja avioliittoa kesti 

miehen kuolemaan saakka. 

Suomisen poika kertoo, että kotikylästä muuton jälkeen hänen äitinsä siteet muuhun 

naiskaartiin ja entisiin taistelutovereihin katkesivat. 

Aivan lopuksi kerrotaan, kuinka Helmi Suominen säilytti aatteensa elämänsä loppuun saakka. 

”Se oli äidin perintö ja olen siitä ylpeä. Helmin perheessä ei ole ollut toisinajattelijoita”, 

kertoo Urho Heinonen. Läheiset muistivat Helmin lempeänä ja uutterana ihmisenä. Hän kuoli 

80-vuotiaana munuaissairauteen. 

Ihan lopussa myös Helmi Suomisen pojantytär, Merja Kukkonen, pääsee ääneen: 

”Kansalaissota ei jättänyt mammaan traumoja…Ei voi kuvitella, että mamma olisi ollut joku 

soturi, kun hän oli niin kiltti ja lempeä”. Särkkä vielä muistuttaa lukijoita siitä, kuinka 

naissotilaisiin liittyi paljon vihaa. Urho Heinonen arvelee äitinsä säästyneen siltä. ”Hän ei 

koskaan kertonut siitä, että olisi joutunut kärsimään naissotilaana”.  

Tässä artikkelissa toimittaja Särkkä ei käytä asiantuntijahaastateltavia vaan Suomisen poikaa 

sekä pojantytärtä kertojina. Tosin hän on käyttänyt lähteinään Ulla-Maija Peltosen kirjaa 

Muistin paikat sekä Anu Hakalan kirjaa Housukaartilaiset. Artikkelissa esiintyvät henkilöt: 

 Urho Heinonen, Helmi Suomisen poika. 

 Merja Kukkonen, Helmi Suomisen pojantytär. 
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2.2. Tutkimusasetelma 

 

Pyrkimykseni on purkaa artikkeleiden rakentamisen tapaa, eli esitellä artikkeleiden kerrontaa 

ja esitystapoja. Samalla pyrin myös kertomaan siitä, kuinka journalismissa käsitellään 

menneisyyttä kahden sisällissotaan osallistuneen naisen kautta. Minkälaisia samastumisen 

edellytyksiä kahdelle naiselle ja heidän tarinoilleen tarjotaan? Ja kuinka heidän kohtalonsa 

liitetään sisällissodan laajempaan kuvaan? 

En käytä mitään tiettyä metodia, vaan tarkastelen aineistoani tiettyjen teoreettisten 

näkökulmien ja keskustelujen läpi. Käytännössä vertailen kahden artikkelin syntyprosessia 

mikrohistorialliseen ajatteluun ja todistamiseen. Uskon teoreettisemman työskentelyn 

tuottavan parhaimman lopputuloksen. 

 

Varsinainen tutkimuskysymykseni on: 

 

 Kuinka journalismi rekonstruoi menneisyyttä mikrohistorian keinoin?  

Täytyy muistaa, että aineistoni kaksi artikkelia on pieni osa siitä kaikesta keskustelusta, jota 

sisällissodasta käytiin vuonna 2008. Ne antavat kuitenkin yhden näkökulman kollektiivisen 

muistamisen prosessin etenemiseen ja muistojen käsittelyyn. 

 

Tarkoituksenani on käydä läpi niitä keinoja, joilla kaksi artikkelia on rakennettu. Tarkastelen 

tarkemmin sitä, kuinka paljon ne lähestyvät historiantutkimuksen konventioita. Lisäksi 

tarkastelen sisällissodan kollektiivisen muistamisen rakentumista, joten esitän aineistolleni 

vielä tarkentavia kysymyksiä: 

 

 Kuinka artikkeleissa on rakennettu rekonstruoitu todistaminen? 

 Mitä todistajien käytön perusteella voidaan kertoa sisällissodan kollektiivisesta 

muistamisesta? 

 Mitä lähteitä on käytetty ja miten niitä on käytetty? 

 Mitä narratiiveja henkilöiden kautta halutaan kertoa? 

 Kuinka samastuminen henkilöihin luodaan? 
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3. Sisällissota ja sen muistot 

 

Käyn tässä luvussa läpi sodan kulun pääpiirteissään, sellaisena kuin se on 

historiankirjoituksen makrotasolla kerrottu. Käyn läpi myös jakoa punaisiin ja valkoisiin sekä 

käsittelen naissotilaiden asemaa sodan aikana. Käytän tässä sodan esittelyssä vain muutamia 

lähteitä selvittämään sodan tapahtumien kulkua sekä niihin vaikuttaneita asioita. Sodan 

tapahtumat eivät tämän työn kannalta tarvitse yksityiskohtaista selostusta. 

Luvun toisessa osassa käsittelen sisällissodan muistoja ja niiden käsittelyä. 

 

3.1. Sota 1918 

3.1.1. Tie sotaan 

 

Sisällissodan virallisena alkamispäivänä pidetään 27. tammikuuta 1918. Sinä päivänä 

punaiset ottivat vallan Helsingissä ja valkoiset aloittivat venäläisten aseistariisunnan 

Pohjanmaalla. Tosin erinäistä kahakointia oli ollut jo tuota ennen. Tutkija Juha Siltala 

kirjoittaa, että käytännössä punaiset ja valkoiset olivat sotatilassa keskenään jo tammikuun 

puolivälistä lähtien. ”He ammuskelivat toistensa aselähetyksiä, pysäyttelivät junia, tekivät 

rangaistusretkiä ympäristöön ja ammuskelivat toisiaan kahakoissa” (Siltala 2009, 112). 

Tammikuun lopussa kauan kasautuneet jännitteet lopulta laukesivat molemminpuolisina 

sodan julistuksina. 

Minkälaisissa oloissa jännitteet syntyivät ja keiden välille? Historiantutkija Pertti Haapalan 

mukaan Suomi oli ennen sotaa suhteellisen yhtenäinen ja yksimielinen kansakunta. ”Maassa 

oli yksi valtionuskonto, luja luottamus valtioon ja esivaltaan yleensä, ja suomalaisuus oli 

väestön suuren enemmistön yhteinen identiteetti”. Suomi oli siis Venäjän vallan alaisuudessa 

hitsautunut yhtenäiseksi. (Haapala 2009b, 25). 

Yhtenäisyys oli kuitenkin lopulta hyvin näennäistä, sillä suomalainen yhteiskunta oli 

jakautunut vahvasti luokkiin. Vuoden 1906 eduskuntauudistus oli lakkauttanut säätyjaon, 

mutta ihmisten eriarvoistuminen ja sosiaaliset raja-aidat eivät olleet poistuneet. Yleinen 

äänioikeus saatiin samaisen eduskuntauudistuksen myötä, mutta puolet kansasta piti 
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epäkohtina edelleen sosiaalista eriarvoisuutta, köyhyyttä ja suuria tuloeroja (Haapala 2009b, 

28). 

Säätyjaon mukainen jako ”herroihin” ja ”kansaan” näkyi edelleen. Tämän puolesta todistivat 

hurjat tuloerot. Haapala mainitsee, että 70 prosenttia kansasta eli työläistasolla. Rikkaita oli 

todella vähän, mutta työläisiin verrattuna heidän tulonsa olivat kymmenkertaiset. 

Keskituloisten ansiot olivat kaksinkertaiset työläisiin nähden. (Haapala 2009b, 28). Väestön 

selvä enemmistö oli siis köyhää. 

1910-luvulla työväenliike oli vakiinnuttanut asemansa tämän köyhän kansanosan 

puolestapuhujana (Haapala 2009b, 30). Suomen poliittinen kenttä oli jakautunut vahvasti 

porvarillisiin ja sosialistisiin puolueisiin. 

”Herrojen” ja ”kansan” välinen kuilu aiheutti kriisin, kun Venäjällä tapahtui vallankumous 

maaliskuussa 1917. Haapala kirjoittaa: ”Irtaantuessaan Venäjästä suomalainen yhteiskunta 

alkoi hajota ylhäältä alaspäin. [Venäjän valtiovallan kriisi] johti poliittiseen valtataisteluun 

Suomessa… Näkyvin merkki tästä oli järjestysvallan romahtaminen. Valtatyhjiön täytti 

omavaltaisuus. Yleistä järjestystä varten perustetuista miliiseistä, järjestyskaarteista ja 

suojeluskunnista tuli lopulta aseistettuja joukkoja, joilla alettiin ratkaista kysymystä 

poliittisesta vallasta”. (Haapala 2009c, 60). 

Suomalaisen yhteiskunnan vahva kahtiajakautuminen oli johtanut molemminpuoliseen 

asevarusteluun, jolloin maassa ei ollut ketään yhteisesti tunnustettua järjestyksenpitäjää. 

Venäjällä tapahtunut toinen vallankumous 7. marraskuuta (niin sanottu lokakuun 

vallankumous) asetti Suomen vielä sekasortoisempaan tilaan. Suomessa alkoi 14. 

marraskuuta yleislakko, joka oli koko maassa lähes täydellinen. Väkivallalta ei lakon aikana 

säästytty. Viikon aikana poliittisissa levottomuuksissa kuoli yhteensä 34 ihmistä. (Haapala 

2009c, 68). Porvarillinen puoli alkoi pelätä vallankumousta myös Suomessa. Rauha maahan 

saatiin, kun ”eduskunta käytti suuriruhtinaalta ottamaansa valtaa ja vahvisti lait kahdeksan 

tunnin työajasta ja kunnallislaeista, joita työväen järjestöt olivat lakolla vaatineet”. (Haapala 

2009c, 70). 

Marraskuun 27. päivä Suomi sai eduskunnan nimittämän hallituksen, jonka jäseniksi 

huolittiin vain porvaripuolueiden itsenäisyysmiehiä (Haapala 2009c, 70). Itsenäisyydellä 

pidettiin kiirettä ja se saavutettiin. Tosin Suomen itsenäisyyden tunnustanut 
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kommunistijohtaja Vladimir Lenin oletti, että antamalla Suomelle itsenäisyyden, hän ruokkii 

Suomen vallankumouksellista toimintaa (Haapala 2009c, 70). 

Kun tammikuussa 1918 pidettiin eduskunnan virallinen itsenäisyysjuhla, työväenliike 

painotti, että ”työväenluokan vapaus ja itsenäisyys olivat edelleen saavuttamatta” (Haapala 

2009b, 74). Suomen itsenäistyttyä maassa oli edelleen kaksi ryhmittymää, jotka pitivät 

järjestystä: porvareiden suojeluskunnat ja työväen punakaarti. 

Historioitsija Heikki Ylikangas kirjoittaa, että itsenäistymisprosesseihin liittyy aina sisäinen 

taistelu vallasta (Ylikangas 1993, 15). Suomi ei ollut tässä mielessä poikkeus. 

Ylikangas jatkaa, että ”tavallisimmin vallasta kamppailevat rikkaat ja köyhät, etuoikeutetut ja 

oikeudettomat” (Ylikangas 1993, 16). Tässäkään Suomi ei ollut poikkeus. Pertti Haapala 

jatkaa samaa linjausta kirjoittaessaan, että Suomen sisällissota oli hyvinkin tavallinen. 

Haapalan mukaan samanlainen yhteiskunnallinen kriisi syntyi kaikissa maissa, jotka 

itsenäistyivät Venäjän ja Itävalta-Unkarin imperiumien hajotessa ensimmäisessä 

maailmansodassa. (Haapala 2009a, 14). 

 

3.1.2. Punaiset ja valkoiset 
 

Ihmisten jakautuminen valkoisiin ja punaisiin ei ollut mitenkään yksiselitteistä. Jopa samasta 

perheestä saatettiin lähteä eri puolille rintamaa. Vaikka jako punaisiin ja valkoisiin ei ollut 

aina selvä, niin yhteiskuntaluokka hyvin pitkälle määritteli, kummalle puolelle rintamaa 

ihmiset päätyivät. Pertti Haapalan mukaan ihmiset jakautuivat hyvin vahvasti omiin 

yhteiskuntaluokkiinsa syntymästä saakka ja 1910-luvulla Suomi oli vahvasti 

luokkayhteiskunta. (Haapala 2009b, 30). 

Omistamattomaan luokkaan ja työväenluokkaan kuului noin 1,7 miljoonaa suomalaista. Heitä 

oli noin 59 prosenttia koko väestöstä (Haapala 2009b, 30). Suuri osa näistä ihmisistä tuli 

muodostamaan sisällissodan punaisen puolen. 

Niin sanottu osaton luokka oli kasvanut suureksi ja tästä varoittivat 1910-luvulla sekä 

fennomaani- ja sosialistipoliitikot (Haapala 2009b, 30). 
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Kun punainen puoli nousi kapinaan, niin kuin he asian näkivät, vastapuoli suhtautui heihin 

kuin kiukutteleviin lapsiin. Tämän huomion on tehnyt Juha Siltala kirjassaan Sisällissodan 

psykohistoria. Punakaartilaiset rinnastuvat porvarillisessa mielessä omenavarkaisiin tai 

pahoja tekeviin lapsiin. ”Lihakset pullistelivat aivojen paikalla”, kirjoitettiin 

punakaartilaisista. (Siltala 2009, 189). 

Molemmilla puolilla vastustajaa yritettiin mahdollisimman tehokkaasti epäinhimillistää. 

Varsinkin ruotsinkielisten mukaan punakapina ei ollut johdettu yhteiskunnallinen 

vallankumous vaan ihmisen eläimellisen puolen hyökkäys lakeja vastaan. Nämä eläimelliset 

massat halusivat tyydytystä tarpeisiinsa välittömästi. ”Suomen työväestö oli kuin 

raivokohtauksen saanut kameli, tuo muuten niin säyseä työjuhta”. (Siltala 2009, 219). 

Punaisiin kerrotaan iskeneen ”kuumetila, joka on tullut heidän ulkopuoleltaan”, eli toisin 

sanoen Venäjältä (Siltala 2009, 219). Punaiset nähtiin itsenäisen Suomen pettäjinä. 

Porvarilehdissä kerrottiin kuinka ”verikaartilaisten kädet olivat omien kansalaisten verestä 

tahriintuneet” (Siltala 2009, 231). Punaisten toimet nähtiin rikollisina, jolloin heihin ei 

tarvinnut soveltaa edes sitä kunnioitusta, joka kuuluu viholliselle. Samalla heidät suljettiin 

pois kansallisesta minäkuvasta, jolloin sodan osapuolet olivat ”Suomen kansa” ja 

”kumoukselliset” (Siltala 2009, 273). Tämä johti siihen asennoitumiseen, että sota nähtiin 

valkoisella puolella pakollisena vaihtoehtona ”kansan koulimiseksi ja puhdistamiseksi” 

(Siltala 2009, 254). 

Punaisella puolella suhtautuminen valkoisiin ei ollut sen ruusuisempaa. Työmies-lehdessä 

kirjoitettiin 30. maaliskuuta 1918 seuraavasti: ”[Suomen porvaristo oli osoittautunut] 

kauheaksi sivistyksen irvikuvaksi, surkeaksi väärennykseksi todellisesta valistuneesta 

luokasta. Ne ovat niitä, jotka ovat päältä päin kauniita ja ’valkoisia’, mutta jotka ovat 

täynnänsä ’kuolleiden luita’ ja hirveätä saastaa”. (Siltala 2009, 149).  

Juha Siltalan mukaan kahdesta osapuolesta tuli ensin vihollisia, ja sitten näistä toisiaan 

muistuttavista vihollisista tuli toisilleen epäihmisiä (Siltala 2009, 526). Sotaa ei nähty kahden 

osapuolen välisenä sotana vaan puhdistusoperaationa, oikeastaan kummallakin puolella. 
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3.1.3. Naiset sisällissodassa 
 

Erityisen epäinhimillistämisen kohteeksi joutuivat sotatoimiin osallistuneet naiset. 

Sisällissodassa taistelleet naiset ovat olleet pitkään tabu, ja suhtautuminen varsinkin 

punaisten puolella taistelleisiin naisiin oli jo sodan aikana armotonta. Naisia kuitenkin 

osallistui sotaan kummallakin puolella, vaikka se aiheutti pahennusta alusta alkaen. 

Valkoinen Suomi -lehti otti kantaa naissotilaisiin tällä tavalla: ”Pidämme niitä 

[naispataljoonia] ehdottomasti sairaalloisina ilmiöinä ja olemme vakuutettuja, että 

venäläisetkin naissoturit olisivat tehneet isänmaalleen suuremman palveluksen toimimalla 

hyvinä hengettärinä sotilaskeskuksissa rintaman takana kuin raivottarina tulilinjassa”. 

(Lintunen 2009, 283). 

Valkoisten päällikkö Mannerheim otti kantaa asiaan Ilkka-lehdessä: ”…Sotaista kamppailua 

rintamalla pidän sitä vastoin miehen yksinomaisena oikeutena ja velvollisuutena” (Lintunen 

2009, 283). 

Monet naisjärjestötkin vastustivat naisten osallistumista sotatoimiin, koska se rikkoi totuttuja 

tapoja ja rooleja, joista ei naisjärjestöjen mukaan tulisi poiketa (Lintunen 2009, 283). 

Normista he todella poikkesivatkin. Naissotilaat saivat lempinimiä, kuten ”Lempäälän 

amatsoni”. Tällainen suhtautuminen osoitti, että naissoturien edustama naistyyppi oli hyvin 

poikkeuksellinen ja epätavallinen (Lintunen 2009, 284). 

Valkoisella puolella naisten rooli oli perinteisempi. Naisen paikka ei ollut siis rintamalla, 

vaan naisilta odotettiin roolia moraalisina kasvattajina, hoivaajina ja siveyden vartijoina. 

Heidän tuli myös toimia ”äiteinä” haavoittuneille sotilaille. (Lintunen 2009, 284). Ylipäätään 

naisten pääasiallinen tehtävä, sekä valkoisella että punaisella puolella, oli huolehtia 

muonituksesta, vaatehuollosta ja siivouksesta (Lintunen 2009, 284). 

Valkoisella puolella jokseenkin hyväksyttävää oli vain nuorten naisten rooli salakuljettajina 

ja sabotööreinä. Tiina Lintunen mainitsee, että erityisesti nuoret naisylioppilaat osallistuivat 

salakuljetuksiin, sillä heidän oli opiskelijoina helpompi hankkia kulkulupia. Naisten 

tehtävänä oli myös piilottaa ja auttaa punaisen Suomen puolelle mottiin jääneitä valkoisia 

sotilaita. Valkoisen puolen naissotilaille ei maksettu palkkaa, vaan he tekivät kaiken täysin 

vapaaehtoisesti (Lintunen 2009, 284). 
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Punaisella puolella tilanne oli erilainen. Naiset saivat ruokaa ja pientä palkkaa ja eittämättä 

nämä seikat houkuttelivatkin monia osallistumaan sotatoimiin. Tosin myös suoranaista 

pakottamista tapahtui. (Lintunen 2009, 286). 

Punaisella puolella naissotilaisiin ei suhtauduttu niin kielteisesti kuin valkoisella puolella. 

Virallinen kanta naisten osallistumiseen sotatoimiin oli punaisella puolellakin lähtökohtaisesti 

kielteinen, mutta toisaalta hyvin käytännönläheinen. Maaliskuun toisena päivänä Suomen 

työväen pääneuvosto kielsi naisten aseellisen toiminnan, mutta kansanvaltuuskunta teki pari 

viikkoa myöhemmin kompromissiratkaisun, jonka mukaan jo perustettuja naiskaarteja ei 

hajotettaisi, mikäli niitä tarvittaisiin. (Lintunen 2009, 287). 

Suhtautuminen punaisiin naissotilaisiin oli valkoisella puolella suorastaan brutaalia. Juha 

Siltala on kirjassaan Sisällissodan psykohistoria käynyt läpi suhtautumista naissotilaisiin. 

Siltala kertoo, että tamperelaiset kutsuivat kaartilaisnaisia ”raivottariksi” heidän 

”raakalaismaisen käytöksensä takia”. Valkoisten komppanianpäällikkö Erik Gunnar Melin 

sanoi, että ”kuolema on heille [naissotilaille] hyvin ansaittu palkka tekosistaan”. (Siltala 

2009, 439). 

Aamulehdessä kehotettiin 24.4.1918 puhdistamaan ”pahin törky” eli naissotilaat, sillä 

”muuten ei puhdistus etene tämän mätäpaiseen syvimpiin ja salaisimpiin juuriin asti”. 

Valkoisille taistelevat punakaartilaisnaiset olivat jotakin käsittämätöntä. Tammelassa 

valkoiset repivät kuolleilta naiskaartilaisilta housut nilkkoihin, jotta kaikki todella näkisivät 

heidän sukupuolensa. ”…naisia ne tosiaan olivat ryssän toppahousuissa”. (Siltala 2009, 439). 

Hufvudstadsbladetin mukaan naiset eivät ansainneet tulla kohdelluiksi sotavankeina, vaan 

heitä tuli ”jahdata pitkin metsiä kuin villielukoita” (Siltala 2009, 439). 

Naisten osallistumisesta sotatoimiin tuli tabu suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä tuli tabu 

kahdella tavalla: naisiin kohdistunutta väkivaltaa ja julmaa asenneilmapiiriä haluttiin 

myöhemmin vähätellä, ja toisaalta sotaan osallistuneet naiset olivat pitkään hyssyttelyn aihe. 
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3.1.4. Sotatoimet 
 

Itse sota alkoi tammikuun lopussa, kun oikeistoenemmistöinen hallitus julisti suojeluskunnat 

hallituksen virallisiksi joukoiksi ja antoi niille oikeudet pitää järjestystä. Samana päivänä 

sosialidemokraattien puoluetoimikunta päätti lähteä vallankumouksen tielle. (Ylikangas 

1993, 17). 

Sotaan liittyi taisteluja, joita on historiankirjoituksessa käsitelty runsaasti. Sisällissodan 

ensimmäisien päivien verisimpiin kuului Tampereen lähellä sijaitsevan Suinulan verilöyly, 

jossa punaiset hyökkäsivät valkoisten puolelle rintamalle pyrkineen suojeluskunnan 

kimppuun. Lopulta suojeluskunta antautui, mutta punaiset teloittivat 15 suojeluskuntalaista. 

Samankaltaisia ylilyöntejä ja suoranaisia terroritekoja esiintyi koko sodan ajan molemmin 

puolin. Yksi valkoisen puolen räikeimmistä vastaavista oli Varkauden valtaus 21. 

helmikuuta, jonka seurauksena valkoiset teloittivat noin 180 punaista. (Hoppu 2009, 477). 

Sisällissodan verisin taistelu käytiin Tampereella, kun valkoiset hyökkäsivät punaisten 

pääkaupunkiin 3. huhtikuuta. Kyseinen päivä oli sisällissodan verisin, sillä punaisia kuoli 180 

ja valkoisia 230. Tampereen valtaus kesti noin kolme päivää, kunnes 6. huhtikuuta 

viimeisetkin punaiset antautuivat Pispalassa. (Hoppu 2009, 479). 

Taistelut jatkuivat vielä hajanaisina kahakoina toukokuun alkuun asti. Sodan virallisena 

päätöksenä on pidetty valkoisen Suomen voiton paraatia, joka järjestettiin 16. toukokuuta 

Helsingissä valkoisten joukkojen komentajan Mannerheimin johdolla. 

Yhteensä sota vaati yli 38 400 ihmisen hengen. Näistä suomalaisia oli noin 36 000. Lisäksi 

sodassa kuoli ruotsalaisia, venäläisiä ja saksalaisia. Itse taisteluissa kaatui 5 700 punaista ja 

3 500 valkoista. Taistelujen ulkopuolella surmattiin aseettomana tai puolustuskyvyttöminä 

yhteensä noin 11 000 ihmistä. Tilanne ei sotatoimien päätyttyäkään normalisoitunut, sillä 

valkoisten ylläpitämät vankileirit alkoivat täyttyä punavangeista. Kyseisillä leireillä kuoli 

yhteensä noin 12 500 ihmistä. (Tikka 2009, 221). 

Sodan tappiolukuja kasvattivat molemminpuolinen terrori ja vankileirien olot. Sota jätti 

jälkeensä vuosikymmenten traumat ja suuren joukon legendoja, myyttejä ja tabuja. 

Kansakunnan kollektiiviseen tajuntaan sota jätti syvät haavat, jotka tuskin ovat vieläkään 

täysin arpeutuneet. 
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3.2. Sisällissodan muistot 
 

”Sisällissota jatkui muistojen rintamilla” (Peltonen 2009, 464). 

Vuoden 1918 tapahtumia on käsitelty vuosikymmenten aikana muun muassa lukuisissa 

tutkimuksissa, näytelmissä, elokuvissa, kirjoissa ja lehtiartikkeleissa. 

Virallinen historiankirjoitus myötäili kuitenkin aluksi valkoista osapuolta. Näin virallisesta 

totuudesta tuli yhden tietyn ryhmän kannalta mielekkäästi rakennettu tapahtumien 

konstruktio (Latvala 2005, 178). 

3.2.1. Voittaneen osapuolen diskurssi hallitsi aluksi 
 

Sisällissota jakoi kansakunnan kahtia. Kahtiajako tuli esille sodan jälkeen muun muassa siinä, 

että porvaristolla ja työväellä olivat omat urheiluseurat, kaupat, lehdet, pankit, teatterit ja 

kokoontumispaikat. 

Virallisia totuuksia oli kuitenkin vain yksi, ja se totuus oli pitkään valkoisen osapuolen. 

Käytännössä tämä tarkoitti Ulla-Maija Peltosen mukaan sitä, että valkoisen puolen kuvasto 

hallitsi kaupunkien ja kylien julkisivua. Voittaneen puolen totuutta pitivät yllä muistin 

sosiaaliseen luonteeseen kuuluvat rakennukset, maisemat, muistomerkit, asiakirjat ja esineet. 

(Peltonen 2003, 24). Voittajien patsaat ja muistomerkit pystytettiin pitäjien keskustoihin, 

mahdollisimman näkyvälle paikalle (Peltonen 2009, 464). 

Punaisen puolen muistaminen puolestaan hiljennettiin näkymättömäksi. Punaisten 

kertomukset vankileirikuolemista ja vainajien epäasiallisesta kohtelusta eivät läpäisseet 

virallista julkisuutta. Valkoiset saivat myös kanavoida surunsa perinteisin 

hautajaisseremonioin, valkoisia sankareita kuvattiin taiteessa ja akateeminen tutkimus 

myötäili valkoista puolta. (Peltonen 2009, 465). 

Jürgen Habermas on tuonut esille, että normatiivinen julkisuus muodostuu 

kansalaisyhteiskunnassa vapaan keskustelun alueena, jolloin kuka tahansa voi osallistua 

siihen (Peltonen 2003, 20). Tällaista julkisuutta ei sisällissodan suhteen Suomessa ollut 

vuosikymmeniin, vaan vuoden 1918 tapahtumien muistoja vaalittiin kaksijakoisesti ja 

toisistaan hyvin eristäytyneesti. Vastakkain olivat virallinen voittajien historia ja 

epävirallinen häviäjien historia.  
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Sopua tosin yritettiin rakentaa jo 1930-luvulla, jolloin vietettiin sovinnollisuuden viikkoa. 

Käytännössä kumpikin osapuoli toitotti omaa totuuttaan, ja kyseisen viikon voi jälkikäteen 

nähdä pelkkänä kulissina (Peltonen 2003, 258). 

Vasta toisen maailmansodan jälkeen asenneilmapiiri alkoi muuttua, ja viimeistään 1960-

luvulla tapahtui muutos toisenlaiseen muistamiseen. 

3.2.2. Punaisten muistelu vapautui 
 

Ulla-Maija Peltonen on jakanut sisällissodan muistamisen prosessin neljään osaan. 

Ensimmäinen, valkoisen totuuden aika, alkoi heti sodan jälkeen ja jatkui aina 1940-luvulle. 

Toisen maailmansodan jälkeen punainen puoli alkoi saada ääntänsä paremmin kuuluviin; 

punaisten hautapaikkoja kunnostettiin ja punaisten muistelu vapautui ainakin osittain. 

(Peltonen 2009, 466−467). 

Punaisten kertomukset saivat vielä suuremman roolin 1960-luvulla, kun erilaisissa 

perinnekyselyissä haluttiin selvittää ihmisten muistoja sotatapahtumista. Hävinneen 

osapuolen muistoista tuli osa virallista muistamista (Peltonen 2003, 16). 

Keskustelun laajeneminen tavallisten ihmisten tasolle muutti vuoden 1918 tapahtumien 

julkista käsittelyä. Tässä mielessä kokonaisvaltainen historiakäsitys alkoi saada arvostusta, 

kun tavallisten ihmisten muistitieto pääsi mukaan historian julkisiin esityksiin. 

Sisällissodan muistamisen prosessimaisuus noudattelee pitkälti Michael Schudsonin käsitystä 

siitä, kuinka kansakunta käsittelee vaikeaa menneisyyttään. Ensin se tapahtuu toimittajien, 

poliitikkojen ja asiantuntijoiden kautta. He kertovat meille kaiken oleellisen, sen mitä meidän 

tulee tietää. (Schudson 1993, 56). 

Myöhemmin muistaminen leviää tavallisten ihmisten tasolle. Samankaltaisesti on käynyt 

esimerkiksi holokaustin muistamisessa. Antero Holmila linjaa, kuinka holokaustin 

kollektiivisessa muistamisessa sammakkoperspektiivi eli historiallisen toimijuuden 

demokratisointi tuli vahvemmin muistamisen muodoksi vasta 1970-luvulla. Toisin sanoen 

tavallisten ihmisten kärsimykset, yhtenä tunnetuimmista kirjailija Primo Levin kokemukset 

keskitysleirien kauhuista, nousivat viralliseen muistamiseen. (Holmila 2010, 296). 
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Vuoden 1918 tapahtumien muistamisen suhteen vasta 1960-luvulla tehdyt perinnekyselyt 

toivat tavallisten ihmisten, lähinnä punaisten, kertomukset osaksi virallista muistamista. 

Toinen merkittävä tekijä punaisten näkökulman esiintuonnille oli 1960-luvulla ilmestynyt 

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -teoksen toinen osa.  

Linna pyrki myös kirjallaan kyseenalaistamaan valkoisen hegemonian ja syytti 

historioitsijoita valkoisten myötäilemisestä (Ylikangas 1999, 174). 

Historioitsijat eivät olleet Linnan kirjasta eivätkä syytöksistä yhtä innoissaan kuin moni muu 

kirjan lukenut. Suurin osa historioitsijoista ei ensinnäkään allekirjoittanut väitettä valkoisesta 

valheesta ja kritisoivat Linnaa myös siitä, että hän oli laittanut järjestystä ja 

päämäärätietoisuutta sellaiseen missä sitä ei historiantutkijoiden mukaan ollut (Ylikangas 

1999, 176). 

Historiantutkijoiden mukaan sisällissota tapahtumana oli sattumanomainen, haparoiva, 

horjuva ja vailla selkeää päämäärää. Näin ollen F.E. Sillanpään Hurskas kurjuus oli osuvampi 

ja tarkempi kuvaus sisällissodasta kuin Linnan Täällä Pohjantähden alla. (Ylikangas 1999, 

176). 

Uudestaan keskustelu alkoi toden teolla vuonna 1993, jolloin Heikki Ylikankaan teos Tie 

Tampereelle julkaistiin. Kuinka hyvin rintamalinjat valkoisen ja punaisen ”totuuden” 

kannalta sitten olivat nähtävissä 1990-luvulla? Ylikangas kertoo, kuinka ajautui jonkinlaiseen 

julkiseen sanasotaan Ilkka-lehden päätoimittaja Kari Hokkasen kanssa. Ilkka-lehdessä Tie 

Tampereelle -kirjaa ruodittiin kovin sanoin ja vielä huomattavan useasti. Vuoden (elokuusta 

1993 elokuuhun 1994) aikana Ylikankaan kirjasta julkaistiin 52 kirjoitusta Ilkka-lehdessä. 

(Ylikangas 1999, 181). 

Menemättä sen enempää tämän kirjoittelun sisältöön, on siinä silti havaittavissa 

yhteneväisyyttä 1960-luvun kirjoitteluun. Taistelu valkoisesta tai punaisesta valheesta jatkui 

1990-luvulla miltei samanlaisena kuin se oli edennyt siihenkin saakka.  

Ylikangas on painottanut, että salattujen ja peiteltyjen tekojen paljastuminen tervehdyttäisi 

sisällissodan vamman. Hän korostaa sisällissodan trauman työstämisen välttämättömyyttä. 

(Peltonen 2003, 259). 



 

24 

 

1960-luvulla varsinkin hävinnyt osapuoli piti tärkeänä, ettei totuutta unohdeta ja että tehdyt 

vääryydet tulevat esille. Voittaneisiin samastuneet puolestaan perustelivat unohtamista sillä, 

ettei muistaminen hyödytä ketään vaan pelkästään lisää kärsimystä. (Peltonen 2003, 16). 

Sisällissodan muistojen suhteen voittaneella puolella oli siis pitkään valta asettaa 

hyväksyttyjä normeja, jotka olivat sopivia muistamisen kannalta. Niistä tuli osa hegemoniaa, 

jonka rikkominen oli pitkä prosessi. Vaikka hävinnyt osapuoli korosti voittaneen osapuolen 

julmuuksia, virallisena totuutena säilyi silti kysymys kansallisesta identiteetistä ja siitä, millä 

valkoinen puoli on myöhemminkin perustellut ja puolustellut omia julmuuksiaan sodan 

aikana: sota nähtiin vapaussotana, jossa taisteltiin Suomen itsenäisyydestä. (Peltonen 2009, 

464). Tähän keskustelu kärjistäen kiteytyi myös 1960-luvun jälkeen. 

3.2.3. Tragediasta tuli yhteisempi 
 

Michael Schudsonin mukaan Watergate-skandaali ja Yhdysvaltojen presidentin Richard 

Nixonin eroon johtaneet tapahtumat ovat loistava esimerkki kollektiivisen muistin 

tutkimiseen, koska sillä skandaalilla oli selkeät sankarit ja konnat (Schudson 1993, 56). 

Sisällissodassa sankareita ja konnia on suorastaan mahdotonta osoittaa. Oikeastaan juuri se 

tekee vuoden 1918 tapahtumien myöhemmästä käsittelystä niin kiintoisaa. Kuinka selittää 

omaa, kipeää kansallista historiaa, josta on hyvin vaikea löytää ainakaan yhteisiä sankareita? 

Sisällissodan kollektiivisen muistamisen prosessia ei voi olla vertaamatta toisen 

maailmansodan muistamiseen. Toisin kuin sisällissodasta, toisen maailmansodan ehkä 

kipeimmästä muistosta eli holokaustista, tuli hyvin pian yhteinen aihe. Osittain tietysti siksi, 

että se oli pakollista. Holokausti oli niin järkyttävä tapahtuma maailmanhistoriassa, että sen 

käsitteleminen on ollut pakollista Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Kollektiivinen 

muisti täytyi holokaustin jäljiltä rakentaa uudelleen sen raunioille. 

Antero Holmila linjaa, että holokaustin muistoprosessi on ollut kuitenkin vaikea, koska 

holokausti edusti ja edustaa edelleen kärsimystä, pahuutta ja kadonnutta maailmaa (Holmila 

2010, 288). Samaa voi sanoa vuoden 1918 tapahtumista ja myös niiden myöhemmästä 

muistamisesta. 

Jo 1960-luvulla sisällissodasta ajateltiin, että se oli yhteinen trauma (Peltonen 2009, 467). 

Molempien osapuolten muistelijoissakin oli jakoa kahteen eri ryhmään. Ensinnäkin olivat 
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”radikaalit sotaristiriidan jatkajat” ja toisaalta oli ”leirijaon madaltajat eli eheyttäjät” 

(Virtanen 2002, 113). 

1960-luvulla alkoi muodostua uusi, koko kansakunnan kokoava, selitys sisällissodalle. Silloin 

jyrkkiä tulkintoja ja toisen osapuolen syyllistämistä pyrittiin tasoittamaan kertomalla, että 

sota oli yhteinen kansallinen kokemus. Tämän näkemyksen mukaan sisällissota oli kuin 

kasvukipuja vastasyntyneen kansakunnan tarinassa. Kärsimys oli yhteinen ja sisällissota 

selkkaus joka ”piti kokea”. Myöhemmin tämä ajatus vain vahvistui, ja 1990-luvulla 

muistamisen prosessi sai uuden näkökulman. Peltonen linjaa, kuinka sisällissota tulkittiin 

yhteiskunnallisena poikkeustilana, jossa väkivalta ja ihmisen pahuus pääsivät valloilleen. 

(Peltonen 2009, 469). 

Tämä selitys ei tosin ole aivan ongelmaton. Yhteisen tragedian näkökulma tarkoitti sen 

näkemyksen yleistymistä, jossa sota nähtiin punaisen ja valkoisen väkivallan kierteenä. Ulla-

Maija Peltonen pitää tätä ongelmallisena, koska näkemys ei sisällä kysymystä sisällissodan 

trauman purkamisesta, vaan ekspliittisesti vain sen unohtamisen. (Peltonen 2003, 260). 

3.2.4. Yksilöiden muistot 
 

Sisällissodan muistamisen suhteen epävirallinen muistamisen tapa oli pitkään yksilöiden 

kautta tapahtuva muistaminen. Kuinka yksilö sitten muistaa ja miten yksilöä muistetaan? 

Kollektiivisen muistamisen voi nähdä sekä historiallisena kokemuksena (tunnemuisto) että 

historiallisena tietoisuutena (harkittu muisto). Historiallinen tietoisuus liittyy ideologiaan kun 

taas historiallinen kokemus mentaalisiin syvärakenteisiin. Näin ollen historiallinen kokemus 

identifioituu herkemmin yksilöllisiin ja yksityisiin muistoihin, kun taas historiallinen 

tietoisuus kollektiivisiin ja julkisiin muistoihin. Historiallinen tietoisuus taas kiinnittyy hyvin 

läheisesti muistin politiikkaan. (Peltonen 2003, 20). 

Yksilöllinen historiallinen kokemus ja kollektiivinen historiallinen tietoisuus ovat 

sisällissodan muistamisessa kietoutuneet toisiinsa, vaikka edustavatkin erilaisia tulkintoja. 

Molemmat välittävät jälkipolville sitä, mistä pitää kertoa ja vaieta. 

Yksilöt ja heidän tarinansa olivat hyvin vahvasti mukana kummankin osapuolen 

muistamisessa. Ulla-Maija Peltonen kertoo, kuinka kumpikin osapuoli valmisti omille 

uhreilleen ”muistotauluja”. Sisällissodan muistamisen kaksijakoisuus tulee näiden 



 

26 

 

”muistotaulujenkin” suhteen esiin, sillä valkoisten taulut olivat esillä muun muassa kouluissa, 

kun taas punaisen puolen työväenyhdistysten tiloissa. (Peltonen 2003, 248). Vuonna 1928 

ilmestyi Yhdysvalloissa Suomen luokkasota -teos, jossa oli lähes viidenkymmenen 

sisällissotaan osallistuneen amerikansuomalaisen vainajan pienoiselämäkerta. 

Yksilöiden kautta lähtevä muistaminen ei ollut siis mitenkään uutta, kun perinnekyselyjen 

avulla haluttiin saada lisätietoa ihmisten kokemuksista. 

Tätä kautta saatu tieto edustaa muistitietoa, joka lyhyesti määriteltynä tarkoittaa sellaista 

”tietoa, joka ei pohjaudu kirjallisiin lähteisiin vaan tiedonantajan muistiin. Luotettavana sitä 

pidetään silloin kun tiedonantaja kertoo omakohtaisesti kokemastaan”. (Fingerroos & 

Peltonen 2006, 8).  

Muistitieto antaakin Ulla-Maija Peltosen mukaan tietoa historiallisesta kokemuksesta 

subjektiivisena ja yksilöllisenä muistona. Samoin se antaa tietoa historiallisesta tietoisuudesta 

kollektiivisena ja julkisena muistona. (Peltonen 2003, 21). 

Muistitieto on kuitenkin aiheuttanut keskustelua historiantutkijoiden keskuudessa. 

Keskustelua herätti muistitiedon arvo ja hedelmällisyys historiantutkimuksen lähdeaineistona. 

Aiemmin muistitietoa oli pidetty liian epäluotettavana. (Ukkonen 2006, 175). 

Aikoinaan muistitietotutkimus liittyi vahvasti ”uuden historiankirjoituksen” näkemykseen, 

mikä halusi tuoda tavallisten ihmisten kertomuksia ja kokemuksia esille, ja tällä tavalla 

demokratisoida historiantutkimusta. (Ukkonen 2006, 177). 

Muistitiedon voidaan sanoa olevan yksilöiden kautta tapahtuvaa muistamista. Michael 

Schudsonin mielestä pidämme kirjaa menneisyydestä juuri yksilöiden kautta. Juuri siksi 

esimerkiksi Watergate-skandaalin käsittelyssä media keskittyi enemmän henkilöihin kuin 

varsinaiseen asiaan. Henkilöiden elämät ja kuolemat toimivat kulttuurisina merkkipaaluina 

kollektiivisessa muistissa. (Schudson 1993, 128). 

Sisällissodan muistot ovat eläviä muistoja Schudsonin teesien mukaisesti, eli niistä kiistellään 

edelleen. Schudson jatkaa, ettei uutistuotanto suinkaan valitse näitä ihmisiä 

sattumanvaraisesti, vaan ne ihmiset, joiden kautta menneisyyttä käsitellään, ovat tietoisesti 

valittu. (Schudson 1993, 128). Miksi sitten juuri heidät on valittu ja miksi juuri nyt? 
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Schudson väittää, että henkilöiden valinnalla halutaan keskittyä sellaisten ihmisten tarinoihin 

ja luoda sellaista tietoisuutta, joka sopii yhteiskunnalliseen tilanteeseen (Schudson 1993, 

128). Onko tätä taustaa vasten tarkasteltuna siis sattuma, että vuonna 2008 etenkin 

naissotilaiden kohtalot nousivat esille? 

3.2.5. Kollektiivinen muistaminen ja media 
 

Media on osaltaan ollut mukana rakentamassa kansakunnan kollektiivista muistamista. 

Ainakin media on paikka muistamisen rituaaleille ja nämä muistamisen rituaalit toistuvat 

tietyin väliajoin. Joitakin tapahtumia (esimerkiksi syyskuun yhdennentoista päivän terrori-

iskut) muistetaan joka vuosi niiden muistopäivänä. Tällainen muistamisen tapa on Jill A. 

Edyn mukaan muistopäiväkirjoittelua (commemoration), jonka Edy laskee yhdeksi kolmesta 

journalistisen muistamisen muodosta. Kaksi muuta tapaa ovat analogiat ja kontekstit. (Edy 

2006, 93). 

Muistopäiväkirjoitteluun liittyy tietysti vuosipäivien muistelu, mutta myös sellainen 

kirjoittelu, jossa jokin asia tehdään ajankohtaiseksi, esimerkiksi tutkimuksen, kirjan, 

elokuvan tai jonkun henkilön kuoleman kautta (Edy 2006, 93). Juuri tähän journalistisen 

muistamisen muotoon kuuluu myös oma aiheeni ensisijaisesti. 

Toinen tapa journalistisessa muistamisessa on analogia eli tilanne, jossa toimittaja tai hänen 

lähteensä väittää nykyisen tilanteen vaikuttavan samanlaiselta kuin jokin tilanne 

menneisyydessä. Näin saadaan vaikutelma, että menneisyys on nykyisten tapahtumien 

objektiivinen kommentoija. Analogioille on vahvoja tulkinnallisia vaikutuksia. 

Menneisyydellä voidaan ennustaa tulevaa, esimerkiksi kun sotaa kutsutaan “seuraavaksi 

Vietnamiksi”. (Edy 2006, 93). Näin ollen toimittajat ja heidän lähteensä haluavat kertoa, että 

on olemassa historian oppitunteja, joista kannattaa ottaa opiksi. 

Kolmas tapa ovat historialliset kontekstit. Tässä on kyse siitä, että lehdissä selitetään tietyn 

tapahtuman koko historia, kaikki siihen hetkeen johtaneet tapahtumat (Edy 2006, 94). 

Edy huomauttaa, että journalistisen muistamisen ensimmäinen muoto eli 

muistopäiväkirjoittelu tarjoaa ainoan käyttökelpoisen tavan tutkia sitä, kuinka 

menneisyydestä kirjoitetaan nykypäivän lehdissä. Tämä jo sen takia, että 
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muistopäiväkirjoittelu on ratkaisevassa asemassa, kun rakennetaan kollektiivisia muistoja. 

(Edy 2006, 95). 

Edy mainitsee, että muistelukirjoittaminen ylipäätään mediassa tuo meidät yhteen ja 

rohkaisee sekä tarkastelemaan uudestaan menneisyyttä että toisaalta kehottaa yhdentymään 

(Edy 2006, 96). 

Muistelukirjoittaminen saa vuosien aikana uusia piirteitä. Barbie Zelizer käy kirjassaan 

Covering the Body läpi Yhdysvaltojen entisen presidentin John F. Kennedyn murhan 

jälkipuintia. Zelizer näkee tässä muistelukirjoittamisessa sen erikoisuuden, että 1980-luvulla 

kirjoittaminen Kennedyn salamurhasta lisääntyi. Uudella tiedolla ei sinänsä ollut merkitystä, 

koska kenenkään ei oletettu sellaista enää antavan. Zelizer näkee tässä selkeän kaavan: 

välittömästi ampumisen jälkeen oli tärkeää kertoa tapahtuneesta juuri sellaisena kuin se oli 

tapahtunut. Myöhemmin linja muuttui paljon vapaammaksi ja yleisemmäksi. (Zelizer 1992, 

126).  

Joka tapauksessa Kennedyn salamurhan uutisointi muuttui joka vuosi suuremmaksi. Zelizer 

mainitsee, kuinka journalistit tekivät murhasta muiston. Se ei ollut enää pelkkää historiaa. 

(Zelizer 1992, 126). 

Zelizer kirjoittaa, että muistovuodet (anniversaries) tarjoavat journalisteille laajan kirjon, 

kuinka kirjoittaa menneestä, ja kuinka sijoittaa itsensä näihin juttuihin (Zelizer 1992, 151). Se 

on oikeastaan oma genrensä kaikkine vivahteineen. Kennedyn tapauksessa tällaisia olivat 

murhatarinan rekonstruktiot ja missä olit silloin -kyselyt, joissa usein haastateltiin myös 

tavallisia ihmisiä. 

Sama kaava on havaittavissa Suomen sisällissodankin käsittelyn suhteen. Lehtien sivuilla 

alkoi esiintyä yhä enemmän historiallisten henkilöiden rekonstruktioita, jotka olivat kaiken 

lisäksi keskittyneet paljolti tavallisiin ihmisiin.
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4. Teoreettisia lähtökohtia mikrohistorialliseen journalismiin 

 

Perustelen termiä mikrohistoriallinen journalismi tässä luvussa, koska se on täysin uusi. 

Analyysivaiheessa käsittelen vielä tarkemmin sitä, kuinka mikrohistoria oman aineistoni 

artikkeleissa tulee esiin. 

 
4.1. Todistaminen 
 

Mediassa käytetään paljon todistajia. Todistajat voivat olla liikenneonnettomuuden nähneitä, 

tärkeän urheilutapahtuman katsojia tai vaikkapa katastrofin todistaneita. Yhteistä heille 

kaikille on kuitenkin se, että he ovat nähneet tai kokeneet jotakin sellaista, mikä on 

journalismin kannalta tärkeää ja oleellista. Toisin sanoen he ovat nähneet ja kokeneet 

sellaista, mitä kukaan muu ei voi ainakaan suoraan kertoa (Frosh 2009, 49). 

Aineistoni molemmat päähenkilöt ovat rekonstruoituja todistajia, jotka ovat kokeneet 

sisällissodan. Koska tapahtumista on kulunut 90 vuotta, elossa olevat sodan kokeneet ihmiset 

eli sodan suorat todistajat ovat käyneet vähiin, jolloin on siirrytty todistamisessa 

rekonstruoituihin todistajiin. 

Rekonstruoitujen todistajien suhteen on kyse samanlaisesta motiivista käyttää heitä kuin 

silminnäkijöitäkin, eli todistajien havaintojen perusteella halutaan rakentaa narratiivia siitä 

mitä on tapahtunut. 

4.1.1. Todistamisen teorian kehitys 
 

Ensimmäisenä todistamisen journalistisena teoriana esitteli John Ellis. Hän kirjoittaa 1900-

luvun olleen todistamisen vuosisata, sillä koskaan aiemmin ihmiskunta ei ole ollut 

tekemisissä sellaisen tietomäärän kanssa kuin 1900-luvulla. Eikä koskaan ennen ollut 

myöskään mahdollisuutta taltioida teknologian avulla tärkeitä tapahtumia, jolloin kaikki ovat 

voineet olla mukana tapahtumien todistamisessa. (Ellis 2000, 9). 

Ellisin mukaan teknologian hurja kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa kukaan ei voinut 

enää väittää, ettei tiennyt (Ellis 2009, 9). Meistä kaikista on tullut todistajia median kautta. 

Esimerkkinä tästä ovat syyskuun yhdennentoista päivän iskut vuonna 2001. Kamerat 
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näyttivät iskut ympäri maailmaa sadoille miljoonille ihmisille, paikan päällä oli toimittajia 

raportoimassa tapahtumista ja ihmisiä haastateltiin välittömästi tapahtuneen jälkeen tai jopa 

sen aikana. Todistajien rooli ei päättynyt siihen vaan vuosittain ilmestyy lehtijuttuja, joissa 

New Yorkissa sinä päivänä olleet ihmiset kertovat kokemuksistaan lehtien sivuilla. Samalla 

media osallistuu menneisyyden rekonstruointiin ja traumojen käsittelyyn todistajien avulla. 

Ellisin teoriaa todistamisesta jatkoi ja kehitti edelleen John Durham Peters. Hänen mukaan 

journalismissa todistaminen on muodostunut sellaisten genrejen kuten uutisten, urheilun ja 

dokumenttien keinoksi. Näissä esimerkiksi kirjeenvaihtajat, uutisankkurit ja toimittajat 

toimivat todistajina. Kamerat ja mikrofonit mahdollistavat yleisön todistajaksi. Tavalliset 

ihmiset voivat myös olla todistajina mediassa, esimerkiksi kerro-kuinka-kaikki-tapahtui -

kysymyksiin vastaajina. (Peters 2009, 23). 

Peters on kehittänyt todistamisen teoriaa siten, että hän on jaotellut todistamisen neljään eri 

tasoon. 

1. Olla paikalla (olla paikalla ajassa ja tilassa). Todistamisen perustila. Olla paikalla 

näkemässä, kun jotakin tapahtuu. Petersin mukaan tämä myös varmistaa sen, että kyse on itse 

koetusta eikä esimerkiksi muualta kuultua. (Peters 2009, 35).  

 

2. Suora lähetys (olla paikalla ajassa, poissa tilassa). Liittyy esimerkiksi siihen, kuinka 

urheilutapahtumat on nähtävä suorina, ei jälkilähetyksinä. 

3. Historiallinen paikkansapitävyys (olla poissa ajassa ja paikalla tilassa). Kyse on 

historiallisen autenttisuuden todistamisesta eli siitä, että meidän täytyy uskoa, että jokin esine 

on oikeasti historiallinen, jotta se aiheuttaa meissä oikean reaktion. (Peters 2009, 37). 

Esimerkkinä tästä käy vaikka se, että Mona Lisan näkemistä paikan päällä Louvressa 

pidetään merkittävämpänä kuin sitä, että näkisi taulusta kopion. 

Olla poissa ajassa, paikalla tilassa on historiallisen representaation kenttä, jossa on 

mahdollista muodostaa todistaja, joka todistaa eri ajanjaksoina (Peters 2009, 35). Nämä 

historialliset todistajat eivät ole samalla tavalla siis kiinni ajassa ja todistamisen hetkessä kuin 

vaikkapa liikenneonnettomuuden nähneet, joita haastatellaan hyvin pian tapahtuman jälkeen. 

Mutta jos kyseiseen liikenneonnettomuuteen palataan vuosien jälkeen tai siihen palataan 
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hyvin usein, jopa joka vuosi, todistajat muuttuvat historiallisiksi todistajiksi Petersin teesien 

mukaisesti. 

Tämä kyseinen kohta liittyy omaan aiheeseeni ja siihen, kuinka ylipäätään olen ottanut 

todistamisen näkökulman osaksi omaa aihettani, sillä aineistoni kaksi naista todistavat 

ensisijaisesti juuri tämän kategorian kautta. 

4. Nauhoitus (olla poissa ajassa ja tilassa). Tässä kategoriassa todistamisen mahdollisuus 

vähenee huomattavasti (Peters 2009, 38). 

4.1.2. John Durham Petersin teesejä 
 
John Durham Peters on kehittänyt paljon todistamisen teoriaa. Hänen mukaansa todistaminen 

herättää kysymyksiä totuudesta ja kokemuksesta, läsnäolosta ja poissaolosta, kuolemasta ja 

tuskasta, näkemisestä ja sanomisesta sekä luotettavuudesta (Peters 2009, 23). Peters esittää, 

että todistamiseen liittyy vahvasti kolme seikkaa: laki, teologia ja hirmutekojen näkeminen. 

1) Laki. Länsimaisessa oikeusjärjestelmässä todistajat ovat tärkeä osa. Oikeudenkäynnissä 

todistaja on etuoikeutettu tiedonlähde, joka on nähnyt jotakin sellaista, mitä muut eivät 

ole. Lisäksi hän lupaa puhua totta. Väärästä valasta seuraa ankara rangaistus. Tästä 

seuraa ongelma: ideaalinen todistaja on kuin nauhoitin, ei siis inhimillinen olento. 

Ihminen kun usein muistaa väärin tai muistaa tahtomallaan tavalla. (Peters 2009, 24, 33).  

 

Täytyy myös todeta, että historian saatossa monia on pidetty epäluotettavina todistajina 

pelkästään esimerkiksi uskontonsa, ikänsä ja mielenterveytensä vuoksi (Peters 2009, 27). 

Todistajat ovat myös merkittävästä roolistaan huolimatta lähtökohtaisesti epäluotettavia, 

koska he eivät toimi kuten nauhoitin. Saman tapahtuman todistajilla kun voi olla 

tapahtumasta täysin erilaiset näkemykset. Joka tapauksessa jokin legitimoi todistajat 

uskottaviksi. Myös historiallisissa aiheissa, kuten oman aineistoni artikkelit ovat, todistaja 

antaa faktuaalisuutta. Todistajan asema toisin sanoen antaa henkilöille oikeutuksen kertoa 

tarinaansa uskottavasti.  Väitänkin, että historiallisissa aiheissa ilman todistajan aseman 

kautta luotua faktuaalisuuden kuvaa ei voi rakentaa historian narratiiveja. 

2) Teologia. Tähän liittyy vahvasti marttyyriuden käsite, joka mahdollistaa koetun 

todelliseksi. Ilman kipua ja kärsimystä ei synny kuvaa oikeasta todistajasta. Tämä tuo 
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kysymykseen todistajien tarkastelun marttyyreina, josta koko termi todistaja on saanut 

alkunsa. Kreikan kielen sana martus tarkoittaa juuri todistajaa. (Peters 2009, 29). 

 

Peters tuo esille huomion, että vakuuttava todistaminen on jossain määrin kivusta kiinni. 

Hänen mukaansa todistajana oleminen tarkoittaa itsensä uhraamista, jolloin jokaisessa 

todistajassa on myös marttyyri. Kipu ja kuolema ovat äärimmäisiä keinoja vakuuttavalle 

todistukselle. (Peters 2009, 29). 

Todistaminen ei siis ole mahdollista ilman, että on itse ollut kokijana tilanteessa. 

Todistaminen vaatiikin kokemuksellisuutta mutta ei välttämättä itse tapahtumiin 

osallistumista. 

3) Hirmuteot. Tämä todistamisen muoto syntyi oikeastaan vasta toisen maailmansodan 

jälkeen, jossa todistaja oli kuin ”helvetistä selvinnyt” ja kertoi kokemuksistaan yleisölle. 

Tällaisia todistajia olivat ennen kaikkea holokaustista selvinneet, mutta myös esimerkiksi 

muiden sotien, nälänhädän ja vainon todistajat. (Peters 2009, 25). 

 

Todistamiseen ja siihen, mitä todistaja edustaa, liittyy monia seikkoja. Yksi seikka on 

Petersin mukaan se, että todistaja on jo itsessään esitys. Tästä hän antaa seuraavan esimerkin: 

holokaustista selvinnyt toimii todisteena natsien tekoja vastaan. (Peters 2009, 25). Omalla 

todistusvoimallaan he eivät siis edusta pelkästään yksilöitä, itseään, vaan toimivat todistajina 

jollekin paljon suuremmalle yksikölle. Holokaustista selvinnyt on muistutus toisen 

maailmansodan tapahtumista. 

Samalla tavalla ne todistajat, joita media käyttää, kertovat tarinaa laajemmasta kontekstista. 

Tässä tapauksessa, omassa aineistossani, tuo laajempi konteksti on vuoden 1918 tapahtumien 

kollektiivinen muistaminen mediassa. 

4.1.3. Narratiivi Ashurin ja Pinchevskin mukaan 
 

Tamar Ashurin ja Amit Pinchevskin teoriassa on viitteitä sekä todistamiseen että 

kollektiivisen muistamisen hallintaan. Omassa aiheessani käsittelen Ashurin ja Pinchevskin 

laajasta teoriasta osuutta, joka on narratiivin tai useampien narratiivien löytäminen todistajia 

käyttävässä tekstissä. (Ashuri & Pinchevski 2009, 145, 147-155). 
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Ashuri ja Pinchevski määrittelevät narratiivin seuraavasti: Välittäjät (toimittajat) luovat 

jutuissaan aina narratiivin, jonka avulla viesti välitetään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että tapahtumat ovat sijoitettu aikajanaan, niissä on esillä myös kontekstin vaikutukset, 

tilanteen merkittävyys ja kausaalisuus. (Ashuri & Pinchevski 2009, 145). 

Lyhyesti esiteltynä Ashurin ja Pinchevskin teoriassa narratiivit määräytyivät sen mukaan, 

miten aihetta on käsitelty.  

Ashuri ja Pinchevski käyvät läpi Jeninin taistelun uutisointia vuonna 2002. Kyseinen tapaus 

liittyi Israelin ja Palestiinan konfliktiin, ja erikoisen siitä teki se, että tapahtuma oli melkein 

kokonaan medialta piilotettu. (Ashuri & Pinchevski 2009, 147). En käy kyseistä tapahtumaa 

nyt tässä sen erikoisemmin läpi, mutta esittelen sen, kuinka Ashuri ja Pinchevski lähestyivät 

konfliktin käsittelyä juuri narratiivien kautta.  Ashuri ja Pinchevski nimittäin erottavat 

kahdesta dokumentista kolme narratiivia, joiden kautta tapahtumat saivat merkityksensä. 

Ensimmäinen dokumentti, pelkästään palestiinalaisia todistajia hyödyntänyt, kerrotaan 

Ashurin ja Pinchevskin mukaan kahden narratiivin, trauman ja uhriuden kautta. Toisessa 

dokumentissa, jossa on haastateltu myös israelilaisia sotilaita, narratiivi on maineen 

puhdistus. (Ashuri & Pinchevski 2009, 148). 

Samanlaisia tekijöitä löytyy kahden naisen tarinoistakin, sillä ainakin miltei jokaisessa 

lehtiartikkelissa on löydettävissä tietty narratiivi, jonka kautta artikkelia viedään läpi. Omassa 

aineistossani nuo narratiivit on mahdollista liittää suurempaan kokonaisuuteen, eli vuoden 

1918 tapahtumien muistamiseen, ja juuri siihen, kuinka tapahtumia käsiteltiin näiden kahden 

esimerkin kautta. 

Olen käynyt oman aineistoni läpi Ashurin ja Pinchevskin mallin mukaisesti ja pyrkinyt 

löytämään samalla tavalla narratiiveja.  Analysoin näitä narratiiveja tarkemmin 

analyysivaiheessa. 

Tämä näkökulma liittyy vahvasti siihen kontekstiin, johon toimittajat asettavat artikkeleissa 

käyttämänsä todistajansa. Tässä tulee kyseeseen näkökulma John Durham Petersin huomiota 

mukaillen siitä, että todistaja on jo itsessään esitys (Peters 2009, 25). Näin yhden ihmisen 

todistuksen voi ymmärtää todistukseksi ja kertomukseksi jostakin laajemmasta. 
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Narratiivit hyödyntävät kulttuurisia ja yhteisöllisiä kertomusvarantoja, vaikka narratiivit 

ilmaisevatkin kertojan (tässä tapauksessa toimittajan tekemiä rekonstruktioita) yksilöllisiä 

merkityksiä ja kokemuksia. Tällä tavalla kertomukset sulauttavat yksilön ainutlaatuisen 

mikromaailman yhteisön ja kulttuurin makromaailmaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

105). 

Tiivistän todistamisen näkökulmana vielä seuraavalla tavalla: omassa aiheessani todistaminen 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sotaan aktiivisesti osallistuneita ihmisiä ei ole enää 

vuonna 2008 elossa, jolloin on pakko siirtyä rekonstruoituun todistamiseen. Tätä todistamisen 

muotoa molemmat aineistoni artikkelini edustavat. Silloin kun siirrytään rekonstruoituun 

todistamiseen, siirrytään lähelle historiankirjoitusta, ja vielä tarkemmin mikrohistoriaa. 

 

4.2. Mikrohistoria 
 
Tärkein teoreettinen aihioni tässä tutkimuksessa on mikrohistoria. Esittelen sen vasta tässä 

vaiheessa, koska rekonstruoidun todistamisen teoretisointi oli johdatusta mikrohistoriaan. 

Tässä luvussa esittelen mikrohistorian ääriviivoja, sen ajamaa muutosta aiempaan 

historiantutkimuksen linjoihin sekä sitä, kuinka mikrohistoriaa omassa tutkimuksessani 

käytän. 

4.2.1. Historiaa alhaalta 
 
Historiantutkimus pääsääntöisesti käsittelee niitä tapahtumia, jotka koetaan tärkeiksi 

yhteiskunnan kannalta. Mikrohistorian voidaan sanoa erottuvan perinteisestä 

historiankirjoituksen muodosta ensinnäkin siinä, että se ottaa huomioon tavallisen ihmisen 

näkökulman, ”history from below” eli historiaa alhaalta, ja tällä tavalla pyrkii 

totaalihistoriaan eli kokonaisvaltaiseen tulkintaan menneisyydestä. (Korhonen 2005, 81). 

Kun mikrohistoria otti ensiaskeleitaan, niin käytännössä totaalihistoriaan pyrkiminen tarkoitti 

sitä, että tutkijoiden mielenkiinto alkoi vähitellen kääntyä eliitin tutkimisesta kohti tavallista 

ihmistä, jolloin yhteiskunnan kannalta tärkeiksi asioiksi nousivat heidän tarinansa ja 

kokemuksensa. Mikrohistorian teoreetikot olivat havainneet, että keskittymällä pelkästään 

eliitin toimiin paljon muuta jää huomaamatta. Mikro- ja mentaalihistorioitsijoiden mielestä 

tutkimisen kirjoa oli lavennettava käsittelemään kaikkia elämänalueita ja ihmisryhmiä. Eliitin 
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lisäksi oman historiansa ansaitsivat myös muun muassa rikolliset, vähemmistöt ja naiset. 

(Korhonen 2005, 81).  

Tutkija Anne Ollila näki syynä muutokseen sen, että historioitsijoiden on tuotava esille 

menneisyyden moniäänisyys, koska todellisuus näyttäytyy hyvin erilaisena riippuen 

tutkittavien henkilöiden sukupuolesta, iästä, sosiaalisesta asemasta, uskonnosta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta ja etnisestä taustasta (Ollila 2010b, 75). 

Kehitys kohti tavallisen ihmisen näkökulmaa oli seurausta mikrohistorian pioneerien Carlo 

Ginzburgin ja Carlo Ponin mukaan siitä, että vanha historiantutkimus kaikessa 

modernisaation ylistyksessään oli unohtanut ihmisen. Vanhalla historiantutkimuksella 

kaksikko tarkoitti sosiaalitieteellistä ja poliittista historiantutkimusta. Ginzburgin ja Ponin 

mielestä historiantutkimus tulisikin kääntää enemmän jokapäiväiseen elämään ja tavalliseen 

ihmiseen. (Iggers 2005, 104). 

On tulkittu, että reaktioihin mikrohistoriaa vastaan on liittynyt enemmän tai vähemmän 

julkilausuttu elitismi, joka määrittää ”varsinaiseen” historiankirjoitukseen kuuluvaksi vain 

kulttuurin ja politiikan merkkihenkilöiden teot sekä ajatukset (Peltonen 1996, 9). 

Mikrohistoria siis lähti kyseenalaistamaan vallitsevaa käsitystä historiankirjoituksesta ja sitä, 

kenen historia todella on arvokasta. Lawrence Stonen mielestä mikrohistorian ajama 

historiantutkimuksen muutos tarkoitti ennen kaikkea poikkeamista virallisesta. Stonen 

mielestä välttämätön makrotason historiankirjoitus oli ajautunut umpikujaan, sillä sen 

”taloudelliset ja väestölliset deterministiset selitykset” eivät enää tuntuneet uskottavilta. 

(Peltonen 1999, 15). 

 

Seuraavaksi voisi esittää hieman naiivin kysymyksen siitä, kumpi ryhmä on vaikuttanut 

historiankulkuun enemmän: tavallisista ihmisistä koostuva massa vai näitä massoja johtavat 

suurmiehet? Tätä kysymystä on historianfilosofiassa mietitty kauan eikä selkeää vastausta 

siihen ole. Ranskalainen historioitsija L. Bordeau on tokaissut, että jos tappava laukaus olisi 

osunut Napoleoniin Toulousen edustalla, joku toinen olisi siirtynyt hänen tilalleen ja 

maailmanhistoria olisi mitä todennäköisimmin näyttänyt samalta (Eskola 2006, 38). Tämä 

tokaisu on aiheuttanut toisen näkemyksen, jonka mukaan juuri Napoleonilla oli suuri vaikutus 

eikä häntä olisi voitu vain ”vaihtaa”. Historioitsija Grotenfelt ottaa esimerkiksi luterilaisen 
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uskonpuhdistuksen, jonka hän uskoo toteutuneen joka tapauksessa ilman Lutheriakin, mutta 

samanlainen se ei ilman Lutheria olisi ollut. (Eskola 2006, 39). 

Miksi sitten mikrohistoriallinen näkökulma nousi vasta 1960-luvulla laajemmin 

historiantutkimuksessa kentällä merkittäväksi tekijäksi? Tutkija Georg G. Iggers on löytänyt 

yhden syyn individualismista. Hänen mukaansa mikrohistorian suosion nousuun vaikutti 

ainakin se, että historioitsijat ymmärsivät sen, että kulttuurilla ja yksilön tahdolla on tärkeä 

rooli historian suurissa linjoissa. Iggersin mukaan se on vähintään yhtä tärkeä kuin vaikkapa 

väestönkasvu. (Iggers 2005, 97). 

 

Tietysti kyseessä oli myös poliittinen valinta kertoa muidenkin kuin vain yhteiskunnan 

merkkihenkilöiden historiaa. Iggersin mukaan mikrohistorian nousuun vaikutti myös se, että 

varsinkin Yhdysvalloissa vallitsi vielä 1950-luvulla suoranainen pakko kansallisesta 

konsensuksesta, jossa tärkeää oli painottaa yhteiskunnan olevan vapaa syvemmistä 

konflikteista. 1950-luvun lopulla ja varsinkin 1960-luvulla yleistyi linja, joka kertoi 

konsensuksen ulkopuolisesta. Niistä ryhmistä, jotka olivat jätetty ”amerikkalaisen unelman” 

ulkopuolelle. (Iggers 2005, 98). 

Tärkeä on myös huomioida, että mikrohistoria voi parhaimmillaan kyseenalaistaa valmiita 

teorioita (Elomaa 2001, 66). Tämä huomio on oman aiheeni kannalta tärkeä juuri siksi, että 

kahden naisen elämäntarinoiden kertominen ja heidän käsityksensä sodasta voivat tuoda 

jotakin uutta esille siinä, kuinka vuoden 1918 tapahtumia on käsitelty historiankirjoituksessa 

ja journalismissa. Se on ollut uutta joka tapauksessa, koska naisen roolia sisällissodassa ei ole 

aikaisemmin juurikaan käsitelty, ei ainakaan yhtä vahvasti yksilöiden kannalta. 

4.2.2. Haasteena tavallinen ihminen – historiassa ja journalismissa 
 

Mikrohistoria on siis tavallisen ihmisen näkökulmasta kerrottua historiaa. Tällöin myös 

melkein kaiken mikrohistorian saaman kritiikin keskiössä on tavallinen ihminen. 

 

Lawrence Stone on kritisoinut sitä, että historian subjektien (tässä tapauksessa tavallisten 

ihmisten) kautta historian analysoiminen ei ollut historiantutkimuksen kannalta hedelmällistä. 
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Yksi syy tähän kritiikkiin on Matti Peltosen mukaan se, ettei Stone arvostanut, jos 

päähenkilöt eivät olleet kulttuurimme kunnioittamia ja kaikkien tuntemia henkilöitä. 

(Peltonen 1999, 19). 

 

Brittiläisen historioitsijan John H. Elliottin mielestä koko mikrohistoria ja mentaliteettien 

historia oli suuri virhe. Elliott pelkäsi, että mikrohistoria pirstoo kuvan menneisyydestä 

pieniksi sirpaleiksi, ja että mikrohistoria tutkisi ja selittäisi vain historian mikro-ongelmia 

pystymättä puuttumaan laajoihin rakenteisiin.  ”Miten tuolla tavalla paljastettu yksityinen 

maailma voi kertoa yhteiskunnan tai sosiaaliluokan laajemmasta mentaalisesta maailmasta?” 

hän kysyi. (Peltonen 1999, 50).  

 

Tämä on monien muidenkin mikrohistorian kriitikoiden syömähampaita. Pystytäänkö pienien 

yksityiskohtien, marginaali-ilmiöiden ja tavallisten ihmisten kautta todella kertomaan mitään 

laajempaa? 

 

Vastakysymys voisi olla, että miksi tavalliset ihmiset, ”tavikset”, sitten ovat olleet 

historiantutkimukselle ja historiankirjoitukselle niin ongelmallisia tapauksia? 

 

Yksi ongelma tuli esiin yhdessä kuuluisimmassa mikrohistoriallisessa teoksessa, eli Natalie 

Zemon Davisin kirjassa Martin Guerren paluu. Martin Guerren paluu on lyhyesti esiteltynä 

kertomus miehestä, joka 1500-luvun Ranskassa lähtee sotaan ja vuosia myöhemmin palaa 

kotikyläänsä. Jonkin ajan kuluttua kuitenkin paljastuu, ettei palannut mies olekaan Martin 

Guerre vaan Guerren henkilöllisyyden varastanut Arnaud du Tilh. Kirjassaan Davis käy läpi 

Ranskan talonpoikaisyhteisön elämää tämän yhden tapauksen kautta. David A. Bell kritisoi 

Davisia siitä, että hän toi tarinaan jopa liikaa aineksia omista lähtökohdistaan ja 

nykymaailmasta. Esimerkiksi Natalie Zemon Davis näki Guerren vaimossa Bertrande de 

Rolsissa sellaisia feministisiä piirteitä, joita de Rols tuskin itse tajusi samalla tavalla 1500-

luvulla. (Bell 2002, 271). 

 

Samanlaista kritiikkiä mikrohistoria ja mentaliteettihistoria ovat saaneet muutenkin. 

Kriitikoiden mukaan menneisyyden ihmiset eivät itse lainkaan välttämättä tiedostaneet 

ajattelu- ja toimintatapojaan tai syitä, joilla mikrohistorioitsijat heidän tekojaan myöhemmin 
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selittävät (Korhonen 2001, 46). 

 

Lawrence Stone on jatkanut kritiikkiä tavallisten ihmisten kautta kerrottua historiaa kohtaan. 

Hänen mukaansa mikrohistoria tarkoittaa ”kertomuksen paluuta”, jolloin ihmiset haluavat 

ymmärtää menneisyyden ihmisiä menemällä heidän päänsä sisään. Stonen ”kertomuksen 

paluu” on nähty myös ”subjektin paluuna”. Stone asetti vastakkain narratiivisen ja 

analyyttisen (tieteellisen vaatimuksen esittävän) historiantutkimuksen. Hänen mielestään 

vakavan tutkimuksen tilalle oli tullut yksinkertaisia kertomuksia, joita oli hauska lukea. 

(Peltonen 1999, 13). 

Monet mikrohistorian kriitikot siis näkivät mikrohistorian jonkinlaisena historiankirjoituksen 

viihteellistymisenä. Ja näiden ”viihteellistyneiden kertomusten” pääosissa olivat tavalliset 

ihmiset. Lakonisesti voisi todeta, että monen mikrohistorian kriitikon mielestä viihde oli 

ainoa arvo, jonka nämä tavalliset ihmiset saattoivat historiankirjoitukselle antaa. 

Suhtautuminen tavalliseen ihmiseen on ollut journalismissakin vaikeaa. Yhä enemmän 

tavalliset ”maijameikäläiset” ovat kuitenkin valloittaneet lehtien sivuja. Jutta Högmander 

ottaa gradussaan esiin sen, että tavallisten ihmisten ilmestyminen uutisiin on yhdistettävissä 

journalismin demokraattisiin pyrkimyksiin ja tiedotusvälineiden kaupallisiin paineisiin. 

(Högmander 2005, 12). 

  

Jaana Hujanen puolestaan linjaa, että yhteiskunnallisten asioiden avaaminen tavallisten 

ihmisten arjen tarinoin, sanoin ja silmin alkaa olla toimituksissa jo arkipäivää (Hujanen 2004, 

51). 

 

Tavalliset ihmiset tuovat journalismiin siis lisää tunnetta. Laura Ahvan mukaan Suomessa 

sanomalehdet ovat ymmärtäneet jo pitkään tavallisten ihmisten näkökulman tärkeyden 

uutisoinnissa. Ahva myös mainitsee, että tavalliset ihmiset ovat tulleet normilähteiden 

”kylkiäisiksi” uutisiin. (Ahva 2003, 20). Vaikka oma aineistoni ei kuulukaan uutisen 

kategoriaan, on silti todistajia käyttävien artikkeleiden rakenteessa jotakin samaa. 

Lähtökohtaisesti todistajien tulee olla mahdollisimman tavallisia ihmisiä, koska 

todistamisella pyritään luoda empatiaa tavalliselta ihmiseltä toiselle tavalliselle ihmiselle 

(Ellis 2009, 78). Näin tavallisen ihmisen todistus tuo uutisen lähemmäs lukijaa. 
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Entä historiallisissa aiheissa? Paljon on vaikuttanut jo aiemmin mainitsemani muistin 

politiikka, johon on liittynyt se, ettei tavallisten ihmisten kertomuksia ole aiemmin haluttu 

tuoda esiin niiden arkaluontoisen todistusarvonsa takia. Toisaalta taas tavallisen ihmisen 

kautta kerrotut tarinat eivät ole historiankirjoituksessa olleet aina kovassa huudossa, koska on 

ajateltu, ettei tavallisen ihmisen kautta saada aikaiseksi kattavaa kuvaa menneisyydestä. 

Taviksen määrittelyssä on mahdollista mennä korkealentoisiin yhteiskuntafilosofisiin 

pohdintoihin, mutta tässä yhteydessä on tärkeää huomioida se, kuinka samalla tavalla 

historiankirjoitus ja journalismi taviksiaan, ainakin lähtökohtaisesti, käsittelevät. Högmander 

mainitsee gradussaan, kuinka tavis rinnastuu laumasieluun, joka kuvastaa ihmisyyttä 

sellaisenaan. Tässä mielessä mediassa käytetty tavis rinnastuu myös todistajaan, jonka 

tarkoitus on myös kuvastaa ihmisyyttä sinällään. Kuvatessaan ihmisyyttä ”täydellinen tavis” 

on siis vammaton, korkeintaan triviaalisti traumaattinen ja merkityksiä pakeneva 

keskinkertaisuus. (Högmander 2005, 14). Tavis ei siis journalismissa saa poiketa normista. 

Tavis edustaa koko kansaa tai ainakin kansanosaa, ihmisryhmää, kertoessaan mielipiteistään. 

Högmander kuitenkin linjaa, että hyvin usein taviksen rooli on olla niin sanottu ”friikkitavis”. 

Tällaisen seuraaminen esimerkiksi televisiouutisessa tuo katsojalle ensisijaisesti myötähäpeän 

tunteen. (Högmander 2005, 15). 

 

Kuvaavaa on mikrohistorioitsija Carlo Ginzburgin noitavainoja käsittelevän kirjan kritiikki, 

jossa Ginzburgin esiin nostamat tavalliset ihmiset eivät saa kovin suopeaa kohtelua: 

”Alkukantaisista talonpojista tai vain tunteilla reagoivista naishupakoista ei kannattaisi 

välittää. Entisaikaan etenkin kurjasti elävä ja heikosti ravittu kansa eli niin epätodellisessa 

maailmassa, että heidän mitä kummallisimmat tekonsa ja puheensa ovat ymmärrettäviä vain 

houreina ja unikuvina”. (Peltonen 1996, 17). 

 

Kuinka tavallisia ihmisiä on sitten aineistoni kahdessa artikkelissa käsitelty? Siihen pyrin 

vastaamaan analyysiosuudessa. Mikä on esimerkiksi asiantuntijoiden ja tavisten ero? 

 

4.2.3. Tavallisen ihmisen käsittely mikrohistoriassa 

 

Lyhyesti esiteltynä mikrohistoriassa käytetään metodia, jossa tavallisen ihmisen, 

poikkeuksellisen normaalin, tarina rekonstruoidaan käyttäen niitä lähteitä, joita on 
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mahdollista käyttää (Bell 2002, 271). 

 

Mikrohistoriassa puhutaan ainakin ”tyypillisistä poikkeuksista” ja ”poikkeuksellisista 

normaaleista”. Käytän työssäni enemmän jälkimmäistä, jota esimerkiksi italialainen 

mikrohistorioitsija Edoardo Grendi on käyttänyt (Confino 2003, 326). 

 
Pääpiirteissään ne tarkoittavat kuitenkin samaa. Ideana on, että tutkimalla tällaisia henkilöitä 

ja ilmiöitä voidaan kertoa paljon sekä poikkeuksellisesta että normaalista. Poikkeuksellisen 

tutkiminen paljastaa normaalille käyttäytymiselle asetetut rajat. Toisin sanoen siis 

yksittäistapaukset voivat kertoa, joskaan eivät aina kattavasti, yleisestä. Ne voivat toimia 

peilinä sille mikä on ollut yleistä ja tavallista. (Elomaa 2001, 71−72). 

Mikrohistoriassa marginaalin tutkiminen avaa yhteiskunnan normeja, eli kertoo siitä, mikä on 

oikein, mikä väärin, mikä hyväksyttävää ja mikä ei. 

Mitä ovat tyypilliset poikkeukset, poikkeukselliset normaalit? Otan esimerkin oman 

aineistoni kahdesta naisesta. Molemmat osallistuivat sotatoimiin Suomen sisällissodassa. 

Heidän osallistumisensa sotaan oli poikkeuksellista, koska se poikkesi yleisesti hyväksytystä. 

Tyypillisyyden ja normaalin määritteleminen näiden kahden naisen tapauksessa onkin jo 

mutkikkaampaa. Olivatko he poikkeuksellisuudessaan tyypillisiä? Olivatko he tyypillisiä 

sotaan osallistuvia naisia? Voiko heidän elämäntarinoistaan ja kokemuksistaan tehdä 

yleistyksiä sodassa taistelleista naisista? Tulen palaamaan näihin kysymyksiin tarkemmin 

analyysissa. 

Kuinka tavallisen ihmisen käsittely näkyy mikrohistorian teorioissa? Matti Peltonen on 

linjannut kolme tapaa, joilla mikrohistoria ylipäätään menneisyyttä lähestyy. 

Ensimmäinen Peltosen mainitsema tapa on Ginzburgin johtolanka-paradigma, joka tarkoittaa 

lyhyesti esiteltynä sitä, että johtolanka (oire, jälki, vihje) voidaan nähdä merkin vastakohtana. 

Silloin se merkitsee ”osaa kokonaisuudesta”, jollain orgaanisella tai luonnollisella tavalla 

johonkin suurempaan viittaavaa ilmiötä. Merkki puolestaan olisi jonkun tietoisesti esittämä ja 

kulttuuriseen sopimukseen perustuva, mahdollisesti täysin symbolinen viite. (Peltonen 1999, 

131). 

Toinen uuden mikrohistorian tyyppi on monadologia, jossa tutkittava ilmiö tulkitaan jonkin 

laajemman maailman miniatyyrinä. Tällaisia teoreettisia pohdintoja on esittänyt muun 
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muassa Walter Benjamin. Hänen ideansa oli hakea ilmiö, joka sisälsi kuvan koko maailmasta. 

(Peltonen 1999, 132). 

Kolmas uuden mikrohistorian suuntaus on Michel de Certeaun marginaali -ajatus. Tässä 

ajatuksessa marginaalinen ilmiö, äärimmäinen kokemus edustaa ikään kuin puhtaaksi 

viljeltynä jotakin laajempaa kenttää (Peltonen 1999, 132). Arkipäivän tutkiminen oli 

Certeaulle sellaisten pienoismaailmojen tutkimista, jotka paljastavat poliittisen arkipäivästä ja 

tuovat politiikalle tavallista laajemman merkityksen (Peltonen 1999, 114). 

Matti Peltonen huomioi, että tämä ”poikkeuksellinen normaali” voidaan nähdä ainakin 

kolmella tavalla: johtolankana, miniatyyrinä tai marginaalina. Peltonen linjaa, että nämä 

kolme tapaa ovat kaikki hyvin omaperäisiä tapoja ratkaista mikro- ja makrotasojen suhteen 

kuvaamisen ongelma. (Peltonen 1999, 132). 

 

Mikrohistoriassa on kuitenkin loppujen lopuksi siitä, että yhdistetään mikrotason ilmiö, 

piirre, ihminen tai ryhmä makrotason käsitykseen historiasta ja maailmasta (Kalela 2000, 55). 

Kysymys siitä, voidaanko yksilön tarinasta tehdä yleistys, on ollut polttoaine monelle 

mikrohistorian kriitikolle. Yleisesti ottaen kyse on siitä, että todellisuus nähdään sosiaalisesti 

rakentuneeksi. Näin ollen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset rakenteet määrittävät ihmisten 

toimintamahdollisuuksia. (Elomaa 2001, 71−73). Tämä taas voi mahdollistaa sen, että 

yksilön tarina pystytään yleistämään. On tosin huomioitu, ettei mikrohistorian ole tarkoitus 

tuottaa makrohistorian palasia, jotka olisivat jonkin ylhäältä määritellyn asian tyypillisiä 

edustajia (Elomaa 2001, 72). 

 

Mikrohistorian kriitikot ovatkin vedonneet siihen, etteivät poikkeukselliset normaalit edusta 

koko kulttuuria (Elomaa 2001, 64). Esimerkkinä tästä Anne Ollila mainitsee Ginzburgin 

tutkimuksen mylläri Menocchiosta, joka eli 1500-luvulla. Tutkimuksessaan Ginzburg 

kriitikoiden mukaan keskittyy liiaksi myllärin erikoislaatuiseen maailmanselitykseen kuin 

hänen rooliinsa kyläyhteisön jäsenenä. Kriitikoiden mukaan mylläri ei anna kokonaiskuvaa 

aikakauden harhaopeista ja talonpoikaisväestön ajattelutavoista. (Ollila 2010b, 65−66).  

 

Kriitikoiden mukaan keskittyminen poikkeuksellisiin normaaleihin johtaa ajatteluun, jossa 

tavallista ihmistä ei nähdäkään yksilönä, vaan häntä pitää aina käsitellä tietyn sosiaaliryhmän 

tai luokan edustajana (Ollila 2010b, 65). Ginzburg omalla tutkimuksellaan mylläristä 
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mahdollisti sellaisen ajattelutavan yleistymisen, jonka mukaan näitä tavallisia ihmisiä voitiin 

tarkastella sen mukaan, kuinka he itse määrittelivät itseään, kuinka he tulkitsevat ympäröivää 

maailmaa ja suhteuttavat itsensä siihen. (Ollila 2010b, 66). 

 

Tätä suuntausta kutsutaan kulttuuriseksi kontekstualisoinniksi. Sen tunnetuin edustaja on 

Carlo Ginzburg, ja huomio kohdistuu siis siihen prosessiin, miten toimijat itse antavat 

merkityksiä asioille ja ilmiöille (Ollila 2010b, 64).  

 

Ongelma tässä ajattelussa on se, että tutkijat kyseenalaistavat tutkimiensa henkilöiden 

logiikan ja itseymmärryksen sijoittamalla heidät sosiaalisiin rakenteisiin, joista toimijat eivät 

välttämättä itse olleet tietoisia. Kyseessä on siis tutkijan tekemä konstruktio ja tulkinta 

tilanteesta, mutta tutkittavat eivät ehkä tunnistaisi itseään näistä kuvauksista. (Ollila 2010b, 

66). Tätä Bell tarkoitti kritisoidessaan Davisin Martin Guerren paluu -kirjaa. 

 

Toinen tapa on sosiaalinen lähestymistapa, jonka tunnetuin edustaja on Giovanni Levi. Tässä 

suuntauksessa korostetaan sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden merkitystä. Toisin sanoen siis 

tutkittavat henkilöt nähdään ennen kaikkea tietyn sosiaaliryhmän edustajina samalla kun 

analysoidaan heidän toimintaansa vaikuttavia rakenteita. Omaan aiheeseeni tämä liittyy siinä 

mielessä, että toimittajat kommentoivat kahden naisen tekemiä ratkaisuja ja yrittävät omalta 

osaltaan ymmärtää niitä ja selittää lukijoille. Otteeltaan sosiaalihistoriallisempi Giovanni Levi 

on kiinnostunut ihmisen toimintaa ohjaavista säännöistä – siitä miten yksilöiden väliset 

riippuvuudet ja erot syntyvät, ja miten ryhmät yhdessä valmistautuvat epävarmaan 

tulevaisuuteen. Otteeltaan taas aatehistoriallisempana Ginzburg on sen sijaan kiinnostunut 

maailmankuvista, kansankulttuurista ja kulttuurisista ristiriidoista. (Peltonen 1999, 130). 

 

Kaiken kaikkiaan Iggers mainitsee, että mikrohistoriallisessa suuntauksessa painopiste uusien 

teemojen ja metodien myötä muuttui kulttuurien rakenteisiin ja prosesseihin, ja etenkin 

tavallisten ihmisten eksistentiaalisiin kokemuksiin (Iggers 2005, 100). 

4.2.4. Samastumisen edellytyksiä 
 
“Ollaksesi joku, sinun täytyy ensin olla kuka tahansa” (Frosh 2009, 69). 
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Vaikka henkilöiden tekoihin ei välttämättä voikaan samastua, henkilöihin voi. Juuri tässä 

kohtaa tulee kysymykseen se seikka, joka minua on kiehtonut vuoden 1918 tapahtumien 

uutisoinnissa: kuinka luoda samastuminen henkilöihin, joita nykymaailma voisi pitää jopa 

terroristeina? Esittelen tässä luvussa tarkemmin samastumisen mahdollisuuksia rinnastettuna 

todistamiseen, mikrohistoriaan ja kollektiiviseen muistamiseen.  

Paul Frosh on yhdistänyt Paddy Scannellin teoriaa omaan todistamisen teoriaansa. Frosh 

linjaa Scannellia mukaillen, että samastumista tarvitaan, koska kyseinen juttutyyppi 

(todistajia käyttävä) on tehty kaikkien luettavaksi, jolloin samastumisen mahdollisuus on 

annettava kaikille. (Frosh 2009, 65, Scannell 2000, 5-24). 

Samastumisen prosessi liittyy identiteettien rakentumiseen. Sari Pietikäinen kertoo, kuinka 

jokaista ihmistä tarkastellaan hänen identiteettinsä läpi. Identiteetti rakentuu samuudesta 

mutta myös eroista, ja kun määritellään joku, samalla määritellään mitä on olla toinen. 

(Pietikäinen 2000, 21). 

Pentti Raittila määrittelee väitöskirjassaan toiseuden perustaksi ensinnä ihonvärin tai muut 

ilmiasun erot, toiseksi erilaiset tavat, mentaliteetin, historian, uskonnon ja muut kulttuuriset 

piirteet, sekä kolmanneksi poliittisin perustein tehtävät erot kuten me vastaan terroristit. 

(Raittila 2004, 17). 

Ainakin kaksi asiaa yhdistää aineistoni kahta naista: he ovat kokeneet Suomen sisällissodan 

ja he ovat molemmat tavallisia. 

 

Tavallisuus on tärkeä elementti, sillä tavallisuus luo sosiaalisen tilan, jossa ihmiset ovat 

riittävällä tavalla samanlaisia eli he ovat riittävällä tavalla lukijoita vastaavia henkilöitä. Näin 

ollen näihin ihmisiin voi samastua ja heidän puolestaan tuntea empatiaa. (Frosh 2009, 69). 

 

Nykypäivän ihmisen kannalta voi olla hankala tuntea samastumista ihmisiin, jotka ovat 

eläneet yli 90 vuotta sitten, jolloin Paul Froshin mukaan tavallisuuden ja yleismaailmallisen 

ymmärtävyyden tuominen todistajiin on elintärkeää koko tekstin kannalta, koska todistaja ei 

saa olla liian ainutlaatuinen tai vastaavasti liian arvokas omassa individualismissaan. (Frosh 

2009, 69). Näin ollen tuodaan esille sellaisia samastumispintoja, jotka nykyajan ihminen voi 

ymmärtää ja ottaa omakseen. 
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Paul Froshin mukaan todistamisteksteille on olemassa paljon laajempi moraalinen 

näkökulma, joka tarkoittaa sitä, että niiden kautta meidät saadaan kiinnostumaan muiden 

ihmisten elämästä (Frosh 2009, 66). 

Kyse on yksinkertaistettuna historian esityksestä, ja kuten Pauliina Latvala on huomioinut: 

historian julkiset esitykset (esimerkiksi mediassa tapahtuva historian käsittely) muodostavat 

meille historiakulttuurin, joka eri aikoina tukee tai torjuu eri teemoihin samastumista. 

(Latvala 2005, 178). 

 

Kuinka kahteen aineistoni naiseen on mahdollista samastua ja minkälaista kuvaa näistä 

kahdesta naisesta kerrotaan? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan analyysiosuudessa. 

4.2.5. Lähteet jälkinä menneestä 

 

Historiantutkija luo rekonstruktion historiasta lähteiden avulla. Antero Heikkinen määrittelee 

lähteet näin: ”Historiallisiksi lähteiksi voi nimittää kaikkia niitä havaintojemme ulottuvilla 

olevia esineitä, jotka sisältävät informaatiota ihmisten elämästä.” (Heikkinen 1996, 69). 

Jorma Kalela puolestaan summaa, että historiaksi muuttuvat ne asiat, joista on jäänyt jäljelle 

lähteitä (Kalela 2000, 35). Se, mikä luokitellaan lähteeksi, on ollut historiantutkijoiden 

keskuudessa aina keskustelun aiheena. Koska lähdettä käsitellään ensisijaisesti todisteena 

menneestä, on suhtautuminen siihen vuosikymmenten aikana muuttunut radikaalisti. 

Paikkansapitävän tiedon sijasta on ryhdytty puhumaan pätevästä eli validista tiedosta. Näin 

ollen lähteet eivät lähtökohtaisesti ole luotettavia tai epäluotettavia, vaan eri tavoin 

informatiivisia. (Kalela 2000, 92). Näin siis voisi väittää, että mikä tahansa jälki menneestä 

kelpaa lähteeksi. 

  

Kalela huomauttaa, että lähteen jälkenä ymmärtämistä ei saa ottaa annettuna. Lähde jälkenä 

ei ole itsestään selvä asia vaan tutkijan päätelmä (Kalela 2000, 95). Lähde voi olla siis 

asiakirja, haastattelu, rakennus tai mikä tahansa muu ihmisen tekemä jälki. Kalelan mielestä 

on kuitenkin erityisen tärkeää ymmärtää lähteen ja todistuskappaleen ero: todistuskappale 

kun on itsessään aina mykkä, mutta kun se puhuu, siitä tulee lähde (Kalela 2000, 96). Se, 

mitä lähde ”puhuu” ja mistä se kertoo, riippuu niistä kysymyksistä, mitä tutkija sille esittää. 
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Lähteitä todistuskappaleista tulee vasta sitten, kun joku käyttää niitä päätelmiensä perustana 

(Kalela 2000, 96). 

Lähteen viitteet puolestaan ovat edellytyksenä lähteen käyttämiselle todisteena. Toisin sanoen 

on tärkeää selvittää lähteen tehtävä. Käytännössä lähteen tehtävän selvittäminen tapahtuu 

täsmentämällä lähteen viitteitä koskevaa oletusta ja vieläpä siten, että tutkija samanaikaisesti 

arvioi lähteen pätevyyttä todisteena. (Kalela 2000, 97). 

Tärkeää historiantutkijalle on siis käyttää sellaisia todistuskappaleita, joille voi esittää 

sellaisia kysymyksiä, jotka muuttavat ne lähteiksi ja näin ollen tutkijalla on mahdollisuus 

yrittää rekonstruoida tuon toisen ihmisen käsitystä todellisuudesta. 

Kalela kertoo, että historiantutkijoiden keskeisenä tehtävänä on tutkimuskohteen esittäminen 

sen omien edellytysten mukaisena. Välineenä tähän on lähdekritiikki, jonka kautta on 

keskeistä päästä käsiksi siihen tietoon, joka on lähimpänä kerrottua asiaa tai vastaavasti 

päästä asianomaisen tiedon alkulähteeseen. (Kalela 2000, 90). 

Lähteiden käytössä on vuosikymmenten aikana historioitsijoiden joukossa tapahtunut suuria 

muutoksia. Kun sisällissotaa pääsivät 1960-luvulla kommentoimaan tavalliset ihmiset, ja 

samoihin aikoihin tavallisten ihmisten kautta kerrottu historiankirjoitus nousi 

arvostetummaksi, samalla muistitiedon ja omaelämäkertojen hyödyntäminen lisääntyi 

historiantutkimuksissa. Sosiologiassa kokemuksesta ja kokemuksellisuudesta tuli merkittävä 

käsite 1980-luvulla. (Kalela 2000, 127). 

Muistitiedon ja omaelämäkertojen hyödyntäminen poikkeaa aiemmasta lähdeaineistosta. 

Poikkeuksellisten lähdeaineistojen hyödyntäminen on aina ollut mikrohistorian idea. 

Joskus historioitsija itse synnyttää lähteiden epätavallisuuden luomalla uudenlaisen 

dokumentaation esimerkiksi yhdistelemällä alun perin erillään olevia lähdesarjoja. 

Lähdeaineiston ei tarvitse siis olla uutta; uutta on vain se, että sitä on käytetty eri tavalla kuin 

aiemmassa tutkimuksessa. Joskus jokin pieni, merkityksettömältä tuntuva yksityiskohta on 

tarjonnut historioitsijalle uuden näkökulman, josta hän voisi esittää uuden hypoteesin tai 

teorian. (Kalela 2000, 63). 

Kalelan lähteen syntyprosessia voi omaa aineistoani peilaten selventää sillä tavalla, että on 

selvitettävä mistä kaikesta lähteet ovat jälkiä. Mitä tarinaa ne kertovat? Kuinka toimittajat 
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ovat ymmärtäneet näiden kahden naisen ajattelua ja selittäneet heidän maailmankuvaansa 

nykyajan ihmisille? Tärkeää on myös huomioida, millaisia lähteitä toimittajat ovat käyttäneet. 

Analyysiosuudessa pureudun tarkemmin siihen, kuinka toimittajat ovat käyttäneet lähteitään. 
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5. Analyysi - Mikrohistoriallisen journalismin ääriviivoja 

 

Olen jakanut analyysivaiheen kolmeen osaan. Ensimmäiseksi esittelen mikrohistoriallisen 

journalismin juttutyyppiä yleisesti. 

 

Toisessa analyysin vaiheessa pureudun siihen, miten toimittajat ovat luoneet artikkelinsa 

käyttämällä jokaisen historiantutkimuksen ehkä tärkeintä osa-aluetta eli lähteitä. 

 

Kolmas osuus pureutuu taas siihen, mitä näitä kakkososiossa käytettyjä lähteitä käyttämällä 

kerrotaan. Pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: kuinka toimittajat luovat samastumista 

henkilöihin? Mitä mikrohistorian keinoja on kahdesta artikkelista löydettävissä? 

 

Samalla käsittelen aiheeni ehkä korkealentoisinta mutta herkullista kokonaisuutta eli käyn 

läpi, kuinka aineistoni kahdessa artikkelissa tulevat esiin erilaiset narratiivit. Samalla 

tarkastelen sitä, kuinka yllämainitut seikat suhteutuvat kollektiiviseen muistamiseen ja 

sisällissodan muistamisen mahdolliseen muuttumiseen.  

 

5.1. Juttutyypin esittelyä 
 
Aineistoni kaksi artikkelia ovat käytännössä kumpikin aikakauslehtijournalismia. Anu 

Nousiaisen artikkeli on ilmestynyt Helsingin Sanomien Sunnuntai-sivuilla, joilla yleensä 

julkaistaan vähemmän uutismaisia ja enemmän aikakauslehtimäisiä artikkeleita. Tutta Särkän 

artikkeli puolestaan on julkaistu Seura-lehdessä, joka on selkeästi aikakauslehti.  

Leo Lowenthalin mukaan aikakauslehti onkin yksi ihmisen perusturvallisuuden pilareista, ja 

se turvallisuus rakentuu tuttuuden ja toiston varaan, jolloin mutkikkaat asiat tehdään likeisiksi 

ja rohkaiseviksi. Lowenthal painottaa, että juuri aikakauslehtijournalismin on tarkoitus 

tuottaa henkilökohtainen kontakti lukijan ja artikkelin henkilön välillä. (Lowenthal 1984, 

226). 

Lowenthal on myös linjannut, kuinka nimenomaan aikakauslehtijournalismi on lisännyt 

henkilöjuttujen määrää ja ollut osatekijä parjatulle asioiden henkilöllistämiselle (Lowenthal 

1984, 227). 
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Maria Lassila-Merisalon mukaan henkilöjutut ovat aikakauslehtien perussisältöä ja ne 

yleensä kirjoitetaan positiivisessa hengessä (Lassila-Merisalo 2009, 106). 

Lassila-Merisalo on määritellyt kaunokirjallista journalismia vertaamalla sitä uutiseen. Teen 

samalla tavalla oman aineistoni kahden artikkelin kanssa mukaillen Lassila-Merisalon 

määritelmiä. 

Risto Kuneliuksen geneerisen jaon mukaan journalismin voikin jakaa kovaan ja pehmeään. 

Kova journalismi eli yleisimmin uutinen esittelee hyvin konkreettisesti numeroita, tilastoja ja 

vastaa kysymyksiin siitä, mitä on tapahtunut. Uutiset myös yleensä käsittelevät ”tärkeitä ja 

yleisesti merkittäviä” asioita. Pehmeä journalismi puolestaan tarkoittaa ”kiinnostavia ja 

merkitykseltään erityisiä ja yksityisiä”. (Kunelius 1993, 33). Tähän ryhmään voidaan lukea 

esimerkiksi taustoittavat jutut ja henkilökuvat. Mikrohistoriallisessa journalismissa ainakin 

kaksi viimeksi mainittua seikkaa yhdistyy. 

Toisin sanoen molemmat aineistoni artikkelit edustavat pehmeää journalismia, jota toimittaja 

Ilkka Malmberg on analysoinut kirjoituksessaan Uroot ja naaraat - Journalismin kaksi 

tiedonintressiä. Malmbergin mukaan lehtien lukijat jakautuvat karkeasti kovan ja pehmeän 

journalismin lukijoihin. Ensimmäiseen lukijaryhmään kuuluvat hänen mukaansa ne, jotka 

haluavat tietää nimiä, numeroita, prosentteja, mitä ja paljonko joku on. Malmberg kuvaa heitä 

positivisteiksi. Toinen lukijaryhmä taas haluaa tietää, miltä jokin tuntuu ja mitä se tarkoittaa. 

Malmberg kutsuu heitä hermeneuttisiksi. (Malmberg 1998, 43). 

Pehmeään journalismiin liittyy vahvemmin eläytyminen eikä tiedon välitys konkreettisessa 

muodossaan ole tärkeintä. Tärkeää ei siis ole edetä ainakaan Kuneliuksen kuvaaman 

pyramidimallin mukaisesti, jossa tärkein kerrotaan ensin ja sen jälkeen siirrytään 

olennaisimmasta tiedosta vähemmän oleelliseen. (Kunelius 1993, 37). 

Tärkeää puhtaalle uutistekstille on myös se, että toimittajaa ei tekstissä näy. Toisin sanoen 

syntyy kuva kuin maailma selittäisi itse itseään (Eronen 1991, 49). Mikrohistoriallinen 

juttutyyppi puolestaan toimii suhteellisen samalla tavalla kuin Marja Lassila-Merisalon 

mainitsema kaunokirjallinen journalismi. Lassila-Merisalo tuo esiin väitöskirjassaan, että 

kaunokirjalliseen journalismiin kuuluu olennaisena osana metateksti, jossa toimittaja tuo 

itsensä mukaan tekstiin. Toimittaja voi jutussa muun muassa kuvailla jutun syntyvaiheita, 

jolloin tekstissä on metatekstuaalinen taso. (Lassila-Merisalo 2009, 18). 
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Seuraavassa esimerkki omasta aineistostani metatekstuaalisuuden käytöstä: 

Panu Nykänen soittaa: hän on löytänyt Vernan opintokortin. (Neiti E.) 

 

Tässä mielessä mikrohistoriallinen journalismi tulee hyvin lähelle niitä rakenteellisia tapoja, 

joita käytetään kaunokirjallisessa journalismissa. Toimittajan tekemää kommentointia: 

Mahtoivatko teekkaritytöt edes ymmärtää, miten vaarallista aseiden kuljettaminen oli? Miksi Verna antoi ottaa 

itsestään kuvan ammusten kanssa? Tajusiko hän, että hän olisi voinut menettää kuvan takia henkensä? Ihmisiä 

teloitettiin vähemmästäkin syystä. (Neiti E.) 

Vapaammasta tyylistä huolimatta objektiivisuus on tavoitteena myös mikrohistoriallisessa 

juttutyypissä. Aivan kuten Lassila-Merisalo ottaa esille, ei kaunokirjallinen journalismi 

suinkaan tarkoita totuudellisuuden tai objektiivisuuden karisemista pois journalismista. 

(Lassila-Merisalo 2009, 18). 

Linjatakseni mikrohistoriallista juttutyyppiä haluan vielä ottaa esille määritelmän sille, 

minkälaiselle totuudellisuuden ja objektiivisuuden pohjalle kyseinen juttutyyppi sijoittuu. 

Otan apua tässä linjaamisessa Maria Lassila-Merisalolta, joka on väitöskirjassaan käsitellyt 

fiktion ja faktan rajapintoja journalismissa. Lassila-Merisalo käyttää väitöskirjassaan yhtenä 

tutkimustaan määrittelevänä tekijänä Kai Ekholmin fiktiivisen tekstin lajien jakoa neljään 

ryhmään (Ekholm 1988, 13). 

1) pseudodokumentaarinen (Ekholm käyttää esimerkkinä Veikko Huovisen kirjaa Veitikka, 

joka imitoi faktatekstiä lähdeviitteitä myöten). 

 

2) fiktiivinen (esimerkkinä Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla, joka luokitellaan fiktioksi 

laajasta historiallisten lähteiden käytöstä huolimatta). 

 

3) puolidokumentaarinen (esimerkkinä Paavo Rintalan Lakko, jossa on sekä sepitettä että 

historiallista dokumenttiaineistoa). 

 

4) dokumentaarinen (esimerkkinä Peter Weissin Tutkimus, joka on tarkka, lähdekriittinen 

oikeudenkäynnin pöytäkirjaseloste). 
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Ekholmin listauksessa oma aineistoni sijoittuu neljänteen kategoriaan, johon liittyy läheisesti 

myös todistamisen elementti. Dokumentaarisuus ei myöskään tarkoita kertomuksellisuuden 

poissulkemista vaan päinvastoin rohkaisee siihen. 

Omaa aihettani ajatellen mikrohistorian tuloa historiankirjoituksen kenttään on pidetty 

kertomuksen paluuna (Peltonen 1999, 14). Mikrohistorian näkökulman ujuttautuminen 

journalismiin kertoo toimittajien kiinnostuksesta tavalliseen ihmiseen. 

Näiden tavallisten ihmisten kautta haetaan tiettyjä narratiiveja, kertomuksia. Mutta juttujen 

kokoamistapa ja henkilöiden käsittely todistajina luo faktuaalisuutta ja objektiivisuutta, 

jolloin koko mikrohistoriaa hyödyntävä juttutyyppi eroaa useista Ekholmin jaon muista 

juttutyypeistä merkittävästi. 

Kaunokirjalliselle journalismille ja mikrohistorialliselle journalismille yhteistä onkin se, että 

molemmat juttutyypit on nähty kertomuksen paluuna. Lassila-Merisalo mainitsee, että 1980-

luvulla alkoi Suomessakin olla merkkejä narratiivisesta käänteestä, jolla hän tarkoittaa sitä, 

kuinka kertomus nousi hyvin merkittäväksi tekijäksi myös journalismissa. (Lassila-Merisalo 

2009, 19).  

Vielä 1980-luvun alussa kertomus liittyi hyvin vahvasti kaunokirjallisuuteen, mutta lähti 

leviämään siitä hyvinkin poikkitieteelliseksi metodiksi ja aina joukkoviestintään ja 

historiankirjoitukseen asti. (Kreiswirth 2000, 293). 

 

5.2. Lähteet ja niiden käyttö 
 

Koska historiallisia lähteitä on mahdollista jaotella monin perustein, käytän omassa 

jaottelussa kahta erilaista mallia, joista yritän kasata mahdollisimman kattavan 

kokonaisuuden. Tämän jaon tieteellinen pitävyys ei sinänsä ole tärkeä, mutta se auttaa 

hahmottamaan erilaisia lähderyhmiä. 

 

Käytän tässä jaossa ensisijaisesti samaa menetelmää kuin mitä tutkija Antero Heikkinen on 

käyttänyt. Hänen mukaansa helppo ja vakiintunut tapa on ryhmittää lähteet sen mukaan, 

kuinka kontrolloiduissa olosuhteissa ne ovat syntyneet (Heikkinen 1996, 74). Tätä ohjenuoraa 

seuraamalla olen löytänyt kahdesta käsittelemästäni artikkelista kolme lähderyhmää. Ne ovat 

asiakirjalähteet, yksityislähteet ja aikalaistekstit. 
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1) Asiakirjalähteet 

 

Julkisen vallan toiminnan osana on syntynyt vuosisatojen ajan asiakirjoja, jotka Heikkisen 

jaossa ovat kaikkein luotettavimpia lähteitä, koska ne ovat syntyneet kaikkein 

kontrolloiduimmissa oloissa (Heikkinen 1996, 74). 

 

Tähän kaikkein kontrolloiduimpaan lähderyhmään lukeutuvat myös yhdistysten, yritysten, 

säätiöiden ja seurojen asiakirjat. 

 

Tällaisten lähteiden arvo on tärkeä, mutta tästä lähderyhmästä saatu tieto voi olla hajanaista. 

Aura Korppi-Tommola ja Kristiina Ritari mainitsevat, ettei asiakirjoista suinkaan pysty 

selvittämään kaikkea tutkimuskohteena olevasta tapahtumainkulusta. (Korppi-Tommola & 

Ritari 1977, 61). 

 

Päinvastoin, virallisista asiakirjoista saadut tiedot ovat usein irrallisia ja vaikeasti yhteen 

sovitettavia. Vailla tarkkaan selitettyä taustaa ne tuntuvat Korppi-Tommolan ja Ritarin 

mielestä jopa liian irrallisilta. He linjaavatkin, että suurin osa materiaalista on hankittava 

muualta, kuten yksityisemmistä ja henkilökohtaisemmista lähderyhmistä. (Korppi-Tommola 

& Ritari 1977, 61). 

 

2) Yksityislähteet 

 

Yksi merkittävä tapa avata asiakirjalähteistä saatua tietoa on päästä käsiksi yksityisten ja 

täten epävirallisten lähteiden äärelle. Yksityislähteet tarkoittavatkin kaikkia niitä tietoja, joita 

henkilöstä on mahdollista saada julkisen vallan asiakirjojen ulkopuolelta. Tässä vähiten 

kontrolloiduissa oloissa syntyneiden lähteiden ryhmässä ovat muistokirjoitukset, 

päiväkirjamerkinnät, muistelmat ja sukulaisten kertomat tarinat. 

 

Tärkeintä tässä lähderyhmässä on joka tapauksessa se, etteivät tämän lähderyhmän lähteet ole 

muodostuneet muodollisen kontrollin alla (Heikkinen 1996, 74). 

 

Tämä lähderyhmä ei kuitenkaan ole onnistuneesti määritelty, joten käytän Heikkisen mallin 
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ohella myös toista mallia: Marjatta Hietalan henkilöhistoriallisten lähteiden ryhmää. Hietala 

jakaa henkilöhistoriallisten lähteiden ryhmän kolmeen eri ryhmään. 

 

Ensinnä tulevat elämäkerralliset lähteet, jotka lyhyesti sanottuna ovat lähdemerkintöjä 

henkilön koulutuksesta, opiskelusta, harrastuksista, urasta. Hietala mainitsee, että tällaisia 

ovat esimerkiksi säilyneet todistukset. Toinen Hietalan ryhmä on virkatoimesta jäänyt 

materiaali, jota omassa aineistossani on hyvin niukalti, mutta Hietalan mainitsemaa kolmatta 

lähderyhmää onkin sitten jo huomattavasti enemmän. Tähän kolmanteen lähderyhmään 

henkilöhistoriallisissa lähteissä kuuluvat kirjeet, muistelmat, päiväkirjat ja käsikirjoitukset. 

(Hietala 1977, 41−53). Otan tähän ryhmään mukaan myös muistitiedon. 

 

Muistitieto tulee esiin henkilöiden sukulaisten kautta heidän kertomuksissaan päähenkilöistä. 

Tällä tavoin, vaikkakin toisen käden kautta, saatu tieto on tärkeä mikrohistoriallisen 

tutkimussuuntauksen yksittäinen lähderyhmä mutta samalla myös haastava, koska 

muistitietoon liittyy paljon kyseenalaista, jopa epäluotettavaa tietoa. 

 

Yksityislähteistä saatu tieto on mikrohistoriassa paljon käytetty lähderyhmä. Jo siitä syystä, 

että yksityiskirjeiden avulla on päästy lähelle ihmisten yksityiselämää, ja näin ollen 

historiantutkimusta on voitu viedä enemmän kohti ihmisen historiaa. 

 

3) Aikalaistekstit 

 

Kolmas lähderyhmä on suppein ja samalla myös vaikeimmin määriteltävissä. 

Aikalaisteksteillä tarkoitan tässä sitä kirjoittelua vuonna 1918 tai välittömästi sen jälkeen, jota 

esiintyi aikakaus- ja sanomalehdissä sekä kirjoissa. Olen sijoittanut aikalaistekstit omaan 

lähderyhmäänsä, koska aivan puhtaasti nämä tekstit eivät sovellu kumpaankaan aiemmin 

mainittuun ryhmään. 

 

Asiakirjalähteisiin nämä eivät sovellu sen takia, etteivät ne ole kontrolloituja lähteitä samalla 

tavalla kuin muut asiakirjalähteet. Toisaalta sanomalehtikirjoittelu ei myöskään sovellu 

yksityis- tai henkilöhistoriallisiin lähteisiin sen takia, että nämä lähteet ovat 

kontrolloiduimmissa oloissa syntyneitä kuin vaikkapa päiväkirjamerkinnät. 
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5.2.1. Asiakirjalähteet 
 

Aloitetaan lähderyhmien esittely kuitenkin siitä kaikkein luotettavimmasta ja 

kontrolloiduimmasta päästä eli julkisen vallan jättämistä asiakirjalähteistä. 

Opiskelutodistukset 

 
Olen erottanut opiskelutodistukset omaksi ryhmäkseen asiakirjalähteistä, koska ne ovat 

kummassakin artikkelissa keskeisessä osassa. Opiskelutodistuksilla on kaksi vahvaa 

tarkoitusta kummassakin artikkelissa. 

Ensinnäkin niiden avulla käydään läpi päähenkilöiden historiaa ja saadaan selville 

yksityiskohtaisia tietoja heidän elämästään, kuten HS:n artikkeli osoittaa. Toimittaja on 

saanut käyttöönsä Eriksonin opintokortin Teknillisestä korkeakoulusta. 

Vernan oppilaskortti löytyy nopeasti: hän on aloittanut seitsemännen luokan 1909 ja kirjoittanut ylioppilaaksi 

1913. (Neiti E.) 

Tärkein anti on tietysti itse opiskelut, joiden kautta saadut tiedot toimittaja on upottanut 

artikkeliin seuraavasti: 

Ne [Eriksonin opinnot] vaikuttavat sekalaisilta: analyyttista geometriaa, yleisen fysiikan labratyöt, 

epäorgaaninen kemia, rakennustekniikkaa… (Neiti E.) 

 

Opintokortissa on Vernan vanhempien nimet, merikapteeni Karl ja Adolfina (o.s. Sjödin) Erikson. Ylioppilaaksi 

Verna on kirjoittanut Helsingissä, koulun nimi on Läroverket för gossar och flickar. Verna on siis käynyt koulua 

siinä tiililinnassa, jossa on nyt Taideteollisuusmuseo. (Neiti E.) 

 

Arvosanat vaihtelevat suomen, saksan ja englannin kuutosista fysiikan yhdeksikköön. Yli 30 oppilaan luokassa 

ne ovat keskitasoa. Ylioppilaskirjoituksissa Verna on saanut ruotsista ja suomesta approbaturit ja matematiikasta 

cum lauden. Saksasta on tullut yllättäen laudatur. (Neiti E.) 

Nämä kaikki tiedot ovat hyvin tyypillistä asiakirjalähteistä hankittua, sillä ne ovat 

yksiselitteisiä faktoja. 

Opiskelutodistukset tosin mahdollistavat myös toimittajan tulkinnan: 

Rangaistuskirjassa häntä ei mainita, Verna on ollut siivo tyttö. (Neiti E.) 
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Opiskelutodistuksia käyttämällä toimittaja tekee tulkinnan siitä, millainen henkilö Verna 

Erikson oli luonteeltaan. Tämä todistusten avulla saatu ja tulkittu tieto henkilön 

ominaisuuksista on ehkä yksityiskohtaisia tietoja sisältävää ainesta merkittävämpi. Sama on 

nähtävissä Seuran artikkelissa. Toimittaja on saanut opiskelutodistuksen Helmi Suomisen 

pojalta. 

Toisen luokan oppilaalla Helmi Suomisella oli laulussa kahdeksan. Muut numerot olivat yhdeksikköjä. 

Matematiikassa hänellä oli täysi kymppi. Raunistulan Pikkukoulun opettaja Elli Koivunen oli piirtänyt 

todistuksen reunaan keskiarvoksi yhdeksikön. Helmi oli myös varsin siivo tyttö, sillä hänen käytöksensä, 

huolellisuutensa ja tarkkaavaisuutensa arvioitiin kympin arvoisiksi. (Housukaartilainen) 

Syyt opiskelutodistusten käyttöön ovat yksinkertaisia ja jutun rakentamisen kannalta 

tehokkaita. Näiden lähteiden käytöllä pystytään konkreettisesti luomaan samastumista 

henkilöihin, ja ne ovat myös oikeastaan ainoita asiakirjalähteitä, joiden tietojen perusteella 

toimittajat pystyvät tekemään tulkintoja henkilöiden luonteenpiirteistä. 

Artikkeleissa tulee esiin, kuinka molemmat naiset olivat hyviä ja tunnollisia oppilaita. 

Molemmista naisista toimittajat käyttävät opiskelutodistusten perusteella termiä ”siivo tyttö”. 

Muut arkistolähteet 

Opiskelutodistukset eivät ole ainoita lähteitä, joita toimittajat ovat saaneet julkisista ja 

virallisista rekistereistä. Varsinkin HS:n artikkelissa kyseisiä lähteitä on paljon. Näihin 

arkistolähteisiin kuuluvat poliisin ja kaupunginarkiston osoitekortit sekä ammattikalenterit, 

joista toimittaja on kaivanut tietoa Eriksonin perheestä. 

Poliisin vanhat, käsin kirjoitetut osoitekortit ovat mikrofilmillä kaupunginarkistossa. Ensin löytyy Vernan äiti. 

Vernalla on näköjään ollut kaksi sisarusta, isosisko Lilly ja isoveli Karl. Perhe on muuttanut Turusta Helsinkiin 

1907. Mutta hetkinen, kortissa lukee enkekaptenska. Merikapteeni-isä on siis kuollut. (Neiti E.) 

 

Ensimmäinen asunto on Pohjoisesplanadi 35:ssä. Välillä asutaan Pikku Huopalahdessa, mutta sitten palataan 

Esplanadi 35:hen. Se on niin sanottu Wreden talo Mikonkadun kulmassa – nyt kulmaukseen remontoidaan 

Louis Vuittonin putiikkia. E-rappukin on tallessa, sisäpihalla. Mutta asuntoja talossa ei ole ollut enää vuosiin. 

(Neiti E.) 

 

Vernankin osoitekortti löytyy. Sen poikki on hutaistu jotain, joka on vielä ympyröity. Mitä siinä lukee? Avliden 

enl Hbl 17/X-18. Verna on kuollut puoli vuotta Helsingin valtauksen jälkeen lokakuussa 1918. (Neiti E.) 
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Kaupunginarkiston vanhat osoite- ja ammattikalenterit varmistavat Vernan tosiaan asuneen Pohjoisesplanadi 35 

E 56:ssa. Kalenterit ovat paksuja jötiköitä. Helsinki vuonna 1918 oli iso kaupunki. (Neiti E.) 

Näiden arkistolähteiden avulla toimittaja on saanut selville, missä päin Helsinkiä Erikson asui 

ja siitä päättelemään myös jotain hänen varallisuudestaan. 

Eriksonin kuolemaa selventävät Helsingin kirurgisen sairaalan vanhat potilastiedot: 

Latinaksi kirjoitettu diagnoosi on lohduton: Vernalla on laajalle levinnyt syöpä, sarkooma. Se on edennyt 

kainalokuopasta solisluun yläpuolelle ja useisiin eri ruumiinosiin. Verna viettää sairaalassa toukokuun lopun, 

pääsee kesäkuussa pois mutta joutuu heinäkuussa takaisin. Viimeinen merkintä potilaskirjassa on lyhyt ja tyly: 

Död. (Neiti E.) 

Eniten tietoa Eriksonin läheisten myöhemmistä elämänvaiheista antaa Helsingin seurakuntien 

keskusrekisteri: 

Kirkonkirjoista selviää, että Vernan isä kuoli jouluaaton aattona, kun Verna oli viisivuotias. Äiti oli syntynyt 

Uumajassa…Vernan äiti kuoli Helsingissä 82-vuotiaana jatkosodan aikana. (Neiti E.) 

Paljastuu myös, että Eriksonin sukuhaara vaikuttaa nykyisin Englannissa, koska Eriksonin 

isoveli perusti siellä perheen. 

Seuran artikkelissa muita arkistolähteitä on käytetty paljon niukemmin. Opiskelutodistuksen 

lisäksi toimittajalla on käytössään Helmi Suomisen vankipassi. 

…kellertynyt, taitoksista puhki kulunut paperiarkki. Se on allekirjoitettu Turussa 30. heinäkuuta 1918 ja siihen 

on lyöty Turun sotavankileirin leima. (Housukaartilainen). 

Vankipassista löytyy vielä muutakin tietoa: 

Valtionrikosoikeuden 39. osasto langetti hänelle tuomion: ”Avunannosta valtionpetokseen kaksi (2) vuotta ja 

kuusi (6) kuukautta kuritushuoneessa sekä viisi (5) vuotta kansalaisluottamusta vailla, tuomio lykkäytyvä viisi 

(5) vuotta…”. (Housukaartilainen). 

Seuraavassa lauseessa toimittaja ilmoittaa, ettei Suominen ikinä joutunut lopulta vankileirille 

tai muuhunkaan vankilaan, jolloin tämän lähteen käyttö tuntuu tehokeinolta osoittamaan 

sodan mielettömyyttä ja sodan jälkeisen oikeudenkäyntijärjestelmän mielivaltaisuutta. 
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5.2.2. Yksityislähteet 
 

Muistokirjoitukset ja kuolinilmoitukset 
 

Esimerkkejä muistokirjoitusten ja kuolinilmoitusten käytöstä löytyy kummastakin tekstistä. 

HS:n artikkelissa toimittaja esittelee Eriksonin muistokirjoituksen, joka julkaistiin 

Hufvudstadsbladetista 17. lokakuuta 1918. Tästä tekstistä toimittaja on päässyt tekemään 

myös omia havaintojaan ja kommenttejaan. Nämä kommentit olen merkinnyt alleviivattuina. 

”Hellä rakastava tyttäreni”. (Neiti E.) 

 

Samassa lehdessä on myös muistokirjoitus. Sen mukaan Verna kuoli kirurgisessa sairaalassa 16. lokakuuta 

aamupäivällä. Hänen rooliaan aseiden salakuljetuksessa kiitellään. Verna oli kuulemma täynnä intoa, työskenteli 

aamusta iltaan niin, ettei oikein ehtinyt edes syödä. Kun sairas Verna ei enää jaksanut kuljettaa raskaita aseita, 

hän kantoi patruunoita, muistokirjoituksessa hehkutetaan. Mutta kyllähän 1 3500 patruunaakin painaa, varmaan 

parikymmentä kiloa. (Neiti E.) 

 

Muistokirjoituksessa on tuon ajan paatosta, Vernasta tehdään vapaussodan naislegendaa:” ja kun kevät koitti, 

piti hänen käydä sairasvuoteelle, jolta hän ei enää nousisi”. Se tuntuu yllättävältä, koska valkoisethan itse 

kauhistelivat asetta kantavia punakaartilaisnaisia. (Neiti E.) 

Seuran artikkelissa mainitaan yksi kuolinilmoitus/muistokirjoitus, joka tosin ei ole artikkelin 

päähenkilön vaan tämän veljen. 

”Surulla ilmoitan, että rakas poikani ja veljemme Oskar Edvart Raunistulasta, kovia tuskia kärsittyään kuoli 

Tammisaaren vankileirissä 3 p:nä v. 1918, 19v. 7 kk. 3 p:n vanhana. Häntä katkerasti kaipaavat: äiti, 5 veljeä ja 

3 siskoa ynnä lukuisa toveripiiri”. (Housukaartilainen) 

Seuran artikkelissa ei mainita, että missä lehdessä ja koska kyseinen kuolinilmoitus on ollut, 

mutta sen tarkoitus tulee selvästi esiin. Helmi Suomisen veljen kuolinilmoituksen tarkoitus on 

puhutella nykylukijaa Suomisen veljen kuoleman epäoikeudenmukaisuudesta. 

Tässä mielessä muistokirjoitukset ja kuolinilmoitukset ovat erilaisia verrattuna muihin 

aikalaisteksteihin. Ne ovat selkeästi henkilökohtaisempia. Kuolinilmoituksen ja 

muistokirjoituksen avulla kuolema ja suru tulevat konkreettisimmiksi. 
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Päiväkirjat ja muistelmat 
 

Varsinkin HS:n artikkelissa päiväkirjamerkinnät nousevat merkittävimmäksi yksittäiseksi 

lähderyhmäksi. 

Henkilöiden toimintaa ja tekoja pääsee erityisen lähelle päiväkirjamerkintöjen kautta. 

Päiväkirjamerkintöjen avulla pääsemme enemmän henkilöiden pään sisälle. Minkälaisten 

ihmisten kanssa he olivat tekemisissä? Miten he itse selittivät toimiaan? 

Juuri tässä mielessä ja mikrohistoriallisen historiantutkimuksen näkökulmasta 

päiväkirjamerkinnät ovat loistavia lähteitä. Ne tuovat asiakirjalähteisiin juuri sitä, mistä 

Korppi-Tommola ja Ritari puhuivat: asiakirjalähteistä saatua tietoa on välttämätöntäkin 

täydentää muunlaisesta lähteistä saadulla materiaalilla (Korppi-Tommola, Ritari 1977, 61). 

Marjatta Hietala linjaa päiväkirjojen toimivan loistavina lähteinä silloin, kun historioitsija 

haluaa kartoittaa henkilön mielipidettä. Hänen mukaansa päiväkirjamerkinnöissä on lyhyt 

ajallinen etäisyys itse tapahtumiin, jolloin ne ovat vielä tuoreessa elämys- ja kokemuspiirissä. 

Siten päiväkirjamerkinnät lähentelevät silminnäkijän tai mukana eläneen kuvausta omista 

havainnoistaan (Hietala 1977, 42). 

Toisin sanoen ne ovat lähimpänä suoraa todistamista kuin mitä rekonstruoidun todistajan on 

mahdollista päästä. Tässä mielessä ne siis toteuttavat kahta John Durham Petersin teesiä:  

1. Olla paikalla ajassa ja tilassa ja 2. olla paikalla ajassa, poissa tilassa. Näiden avulla 

pystytään todistamaan että todistaja on aito silminnäkijä (Peters 2009, 35).  

 

Hietala painottaa kuitenkin lähdekritiikkiä päiväkirjamerkintöjen suhteen, sillä päiväkirjojen 

käyttö lähteenä jostakin tapahtumasta on erotettava itse tapahtumasta, ja näin ollen tätä 

materiaalia käytetään mielipiteiden, asenteiden ynnä muiden henkilöhistoriallisten ongelmien 

selvittelyyn (Hietala 1977, 42). 

Antero Heikkinen mainitsee, että päiväkirjamerkintöjä käytetään kahdella tavalla: ensinnäkin 

niiden kautta haetaan lähituntumaa siihen, kuinka päähenkilö suhtautuu tiettyihin asioihin, 

jotka tutkimuksen kannalta ovat tärkeitä. Toinen Heikkisen mainitsema tapa on kartoittaa 

henkilön pysyväluontoisia näkemyksiä ja mentaliteettia, rutiineja ja arkea. (Heikkinen 1996, 
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95). Omassa aiheessani jälkimmäinen seikka on tärkeä, koska sitä kautta pystytään 

kartoittamaan myös samalla kollektiivista muistamista ja henkilöön samastumista.  

Juuri arkea molemmat toimittajat kuvaavatkin paljon. Toimittaja käyttää HS:n artikkelissa 

lähteenä Verna Eriksonin läheisen ystävän arkkitehti Salme Setälän päiväkirjaa Polusteekin 

koulussa, joka on ilmestynyt vuonna 1970. Toimittaja pääsee myös alkuperäisten 

päiväkirjojen jäljille, joihin kyseinen kirja perustuu. 

Ihana herätä valkoisena! Klo 7 ylös. Ostettiin Uusi Suometar, ensimmäinen vapausnumero. - - ½ 12 yöllä Sylva 

ja Peija [Verna Eriksonin lempinimi] meille nukkumaan. - - Klo 2.15 heräsimme siskonpetillämme. 

Telefooneerattiin kasarmiin ja patrulli tuli hakemaan meitä. (Neiti E.) 

Päiväkirjamerkintöjen myötä jutussa avautuu suorien sitaattien käyttö. Suorien sitaattien 

keino on yksi vahvimmista keinoista, mitä historioitsijat käyttävät. Anu Korhonen mainitsee, 

että suora sitaatti on keino välittää menneen ajankohdan ”fiilistä”. Korhonen jatkaa, että 

suoran sitaatin tuoma tuntemus menneisyyden läheisyydestä tai autenttisuudesta on tietenkin 

harha: menneisyys ei puhu meille itsenään, vaan tutkijan säätelemällä tavalla (Korhonen 

2005, 66−67). 

Tosin HS:n artikkelin sitaatit eivät ole artikkelin päähenkilön, Verna Eriksonin, vaan hänen 

ystävänsä Salme Setälän. HS:n artikkelissa tosin annetaan olettaa, että Setälä ja Erikson olivat 

niin läheisiä, että heidän aatemaailmansa on hyvin samanlainen. He elivät samanlaista 

opiskelijaelämää ja olivat mukana samoissa salakuljetusoperaatioissa. 

Aamuyöstä löysimme itsemme lammessa kahlaamasta ja sittemmin issikkakahvilasta – kello 7 aamulla kotona. 

Ei muuta kuin toinen puku + kylmää vettä kroppaan + paljon kahvia + luennolle kello 8. (Neiti E.) 

 

Koivu - - käski heti viedä 6 käsipommia pois Peijan luota + 10 kuularuiskunauhaa (sukkanauhaa) haettava 

Kaivopuistosta. Hyvä. Heti liikkeelle. (Neiti E.) 

Toimittaja on HS:n artikkelissa halunnut luoda yhteyden tuon aikakauden elämään ja omalta 

osaltaan suorien sitaattien käyttö Salme Setälän päiväkirjasta luo myös samastumista. Tässä 

mielessä toimittajan käyttämät suorat sitaatit lähestyvät todistamista, jossa yhtenä 

vaatimuksena on historiallisen paikkansapitävyyden osoittaminen. John Durham Peters 

mainitsee, että meidän täytyy todella uskoa, että jokin esine on oikeasti historiallinen, jotta se 

aiheuttaa meissä oikean reaktion (Peters 2009, 37).  Kyse on siis historiallisen autenttisuuden 
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todistamisesta, mutta suorat sitaatit tarjoavat toimittajalle myös mahdollisuuden 

kommentoida henkilöiden toimintaa. Toimittajan tekemät kommentoinnit olen alleviivannut. 

Välillä ollaan nuhassa ”yxin kotona”, mutta usein elämä on ”metschkaa”, vaikka Suomi kuuluukin Venäjään, 

joka käy sotaa Saksaa vastaan. (Neiti E.) 

Toimittajan oma kommentointi tuo Verna Eriksonia lähemmäs lukijaa, sillä toimittaja vertaa 

silloista elämää nykyiseen ja tulee tulokseen, ettei eroa sittenkään ole niin paljoa. 

 
On tanssiaisia Ostrobotnialla, vermuttia Apollo-operetissa, superfina paperosseja. Paikoin tuntuu kuin teksti 

olisi kirjoitettu eilen. Vapuxi kaupunkiin. Illalla Ostro Bee:ssa. (Neiti E.) 

Sukulaiset 
 

Siinä missä Eriksonin sukulaisia ei ole kommentoimaan hänen elämäänsä, Seuran artikkelissa 

toimittaja puolestaan perustaa koko artikkelinsa hyvin pitkälti sukulaisten kertomuksille. 

Seuran artikkelissa ei ole mainintoja päiväkirjamerkinnöistä, vaan samanlaista 

lähestymistapaa haettiin sukulaisten kertomuksista. 

Helmi Suomisen pojan Urho Heinosen rooli lähteenä on merkittävä. Hän kommentoi äitinsä 

luonnetta ja piirteitä yhteensä 14 kertaa. Esimerkiksi näin: 

”Äiti oli sodassa vain oikein lyhyen aikaa. En usko, että hän osasi edes ampua. Silti hän oli ylpeä siitä, että oli 

ollut mukana”. (Housukaartilainen) 

 

”Hän oli fiksu lapsi”. (Housukaartilainen) 

 

”Kiinnostus eri asioita kohtaan jatkui koko hänen elämänsä. Hän oli aina kova lukemaan”. (Housukaartilainen) 

 

”Hän oli siisti ja hiljainen eikä hän ollut punakaartissa mitenkään johtavassa asemassa”. (Housukaartilainen) 

Tähän tuo oman lisäyksensä Urho Heinosen tytär ja Helmi Suomisen lapsenlapsi Merja 

Kukkonen: 

”Ei voi kuvitella, että mamma olisi ollut joku soturi, kun hän oli niin kiltti ja lempeä. Hän oli kova juttelemaan 

ja todella hyvä tarinankertoja”. (Housukaartilainen) 

Urho Heinonen kommentoi myös äitinsä työoloja ja sitä yhteiskuntaa, jossa hänen äitinsä eli: 
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”Barkerin työntekijöitä kutsuttiin pumpulin flikoiksi. Helmin kymmentuntista työpäivää venytti se, että matka 

kotoa työpaikalle Aurajoen suulle oli mennen tullen toistakymmentä kilometriä”. (Housukaartilainen) 

 

”Helmin ratkaisu ei ollut aikoinaan mitenkään ihmeellinen. Maarian kunta oli kauttaaltaan punainen ja suurin 

osa nuorisosta lähti sotaan aatteen puolesta”. (Housukaartilainen) 

Heinoselle on varattu rooli valottaa myös muiden sukulaistensa tarinaa sodassa: 

”Maria [Helmi Suomisen äiti] oli ensin kieltäytynyt allekirjoittamasta Oskarin kutsuntalupaa, joka alaikäisiltä 

vaadittiin, jotta he saattoivat osallistua sotaan. Oskari oli ovela: hän sanoi, ettei voi edes palauttaa lupalappua, 

jos ei saa siihen nimikirjoitusta”. ”Äiti kirjoitti nimensä, ja kuopus lähti sotimaan – kohtalokkain seurauksin”. 

(Housukaartilainen) 

 

”Äitini oli koko elämänsä katkera siitä, että Oskari kuoli vankileirillä. Siitä hän muistutti usein”. 

(Housukaartilainen) 

Eniten on varattu tilaa kuitenkin sille, kuinka Heinonen kuvaa äitinsä osallistumista sotaan 

sekä hänen kokemuksiaan sotatilanteessa ja tilannetta sodan jälkeen: 

Urho Heinonen ei tiedä, mikä sairaus hänen äidillään oli. (Housukaartilainen) 

 

”Se oli viimeinen juna pitkään aikaan, joka tuolloin pääsi Tampereelta Turkuun. Se oli vaarallinen matka. 

Ikkunatkin olivat lentäneet säpäleiksi”. (Housukaartilainen) 

 

Kun kolme miestä kivääreineen tuli hakemaan häntä kotipihalta kuulusteluihin, oli hän sanonut: ”Tappakaa 

tähän, mutta en minä noiden pistimien välillä lähde kulkemaan. Se taisi olla sellaista nuoruuden uhmaa. Tosin 

miehet olivat laskeneet noloina aseensa. Helmi lähti kuulusteluihin Sirkkalan kasarmille. Ja taas Maria-äiti itki 

rappusilla”. (Housukaartilainen) 

 

”Ei hän pitänyt yhteyttä muihin housukaartilaisiin, kun kouluttautui uuteen ammattiin”. (Housukaartilainen) 

 

Ennen avioitumistaan Helmi Suominen suunnitteli kuitenkin lähtöä siskon luokse Amerikkaan. ”Manti-sisko 

lähetti matkarahatkin, mutta äidille tuli pupu pöksyyn”. (Housukaartilainen) 

 

Naissotilaisiin kohdistui sodan aikana ja sen jälkeen suurta vihaa. Urho Heinonen arvioi äitinsä säästyneen siltä. 

”Hän ei koskaan kertonut siitä, että olisi joutunut kärsimään naissotilaana”. (Housukaartilainen) 

Tätä puolta pääsee valottamaan myös Merja Kukkonen: 

”Kansalaissota ei jättänyt mammaan traumoja”. (Housukaartilainen) 
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Seuran artikkelissa sukulaiset toimivat samalla tavalla kuin myöhemmin esittelemäni 

asiantuntijat. Tässä tekstissä Suomisen pojalle ja hänen pojantyttärelleen on varattu rooli, 

jossa he kommentoivat henkilön elämää ja tekoja yksityiskohtaisten tietojen ja kuriositeettien 

kautta. Lähteenä Suomisen pojan ja tämän tyttären voi lukea muistinvaraiseksi tiedoksi. 

Tällainen tieto on lähdekriittisessä ajattelussa kuitenkin epäluotettavaa tietoa. Pulmana ei ole 

vain erehdysten mahdollisuuden lisääntyminen ajallisen välimatkan kasvaessa, vaan on 

otettava myös huomioon se, että kirjoittaja tai kertoja katsoo asioita toisella tavalla ja sen 

mukaisesti parantelee aikaisempia kokemuksiaan. (Renvall 1965, 203−204). Seuran 

artikkelissa sukulaiset tuottavat paljon hedelmällistä tietoa sukulaisestaan. Paljon sellaista 

tietoa mitä muualta olisi varmasti mahdotonta saada. Muistitiedon rooli punaisten 

kertomuksissa on ylipäätään ollut vahvaa aina 1960-luvulta saakka, jolloin perinnekyselyt 

avasivat tien punaisille kertoa kokemuksistaan sodassa. 

HS:n artikkelissa on puolestaan vain yksi viittaus sukulaiseen, joka tosin ei ole päähenkilön 

sukulainen vaan päähenkilö Verna Eriksonin hyvän ystävän Salme Setälän tytär Helmiriitta 

Honkanen. 

”Äidin päiväkirjat ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa”, Setälän tytär, 87-vuotias Helmiriitta 

Honkanen neuvoo puhelimessa. Kyllä, hän muistaa äidin joskus puhuneen Verna Eriksonista. ”Muistaakseni 

Verna kuoli rintasyöpään”, Honkanen miettii. (Neiti E.) 

5.2.3. Aikalaistekstit 
 

Aikakaus- ja sanomalehdet sekä aikalaiskirjallisuus 

Aikalaistekstien merkittävin anti on ajankuvan luominen. Tämä tulee parhaiten ilmi HS:n 

artikkelissa. Suomen Kuvalehti julkaisi kuvan Eriksonista patruunavyössä 15.6.1918. 

Kyseinen kuva koristaa lehden etukantta.  Julkaistun kuvan alla on kuvateksti: 

”Helsingin suojeluskunnan parhaita suojelijattaria. Aseita kantava Teknillisen korkeakoulun oppilas, neiti E. 

kietoutuneena kolmeen kuularuiskuvyöhön, joihin on pistetty lisäksi suuri revolveri. Yhteensä neiti E:llä yllään 

1 350 patruunaa”. (Neiti E.) 

Samana vuonna samainen kuva julkaistaan kirjassa Suomen vapaussota kuvina I. Siinä neiti 

E on saanut nimen Verna Erikson. Kirjassa Helsingin valtaus vuodelta 1938 mainitaan myös 

”eräs nti Erikson”. Kirjassa on myös kuvateksti: 
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”Punaisessa pääkaupungissa salassa muodostuvalle suojeluskunnalle kuljettivat aseita myös monet Helsingin 

naiset suurta kekseliäisyyttä ja rohkeutta osoittaen”. (Neiti E.) 

Kuva on toiminut inspiraationa koko artikkelin kirjoittamiselle. Jäljittämällä valokuvan 

alkuperää toimittaja selvittää Verna Eriksonin tarinaa. 

Vuosien mittaan Vernan kuva esiintyy siellä täällä. Siitä tulee yksi valkoisen Suomen ikoneista. Mutta ikinä ei 

Vernasta kerrota enempää. Kuka hän on? (Neiti E.) 

Lähteinä kyseiset tekstit pystyvät kertomaan yleisesti ajasta, jolloin niiden tarkoitus ei 

olekaan kaivautua syvälle henkilöiden henkilökohtaiseen elämään. Näiden lähteiden tehtävä 

on vähän samantapainen kuin myöhemmin esiteltävien asiantuntijoiden: ne antavat tietoa 

vallitsevista oloista, sen ajan asenteista ja mentaliteetista. Niitä pidetään oman aikansa 

historian kuvaajana, aivan samalla tavalla kuin nämä kaksi aineistoni artikkelia kuvaavat 

historiakuvaa, asenteita ja mentaliteetteja vuonna 2008.  

Tärkein yksittäinen huomio, jonka toimittaja tekee näiden aikalaistekstien kautta on se, että 

Verna Eriksonia pidettiin sankarina valkoisessa lehdistössä ja historiankirjoituksessa pian 

sodan jälkeen. Tässä mielessä tilanne on aivan erilainen verrattuna punaisten puolella 

taistelleeseen Helmi Suomiseen, josta ei ole edes (luultavasti) säilynyt aikalaismainintoja, 

ainakaan lehtien palstoilta. Tai ainakaan tämä ei tule artikkelissa esille. 

5.2.4. Asiantuntijat lähteinä 
 
Molemmat toimittajat käyttävät asiantuntijoita. HS:n artikkelissa asiantuntijoita haastatellaan, 

mikä poikkeaa akateemisesta mikrohistorian tutkimuksesta siinä, etteivät historioitsijat 

haastattele toisia historioitsijoita omissa tutkimuksissaan. Keskustelu aiempaan tutkimukseen 

syntyy muulla tavalla. 

Seuran artikkelissa asiantuntijoiden rooli on vaikeammin selvitettävissä, koska toimittaja on 

lisännyt artikkelinsa loppuun vain kaksi lähdettä: Ulla-Maija Peltosen Muistin paikat -

Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta ja Anu Hakalan Housukaartilaiset 

- Maarian punakaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa. Sitä, milloin toimittaja näitä 

lähteitä käyttää, ei ole tekstissä mainittu. 



 

63 

 

Toisin on HS:n artikkelissa. Tässä artikkelissa asiantuntijoita on lukuisa määrä ja heidän 

roolinsa on yhtenäinen. Heidän roolinsa on ennen kaikkea kommentoida sen aikaista 

yhteiskuntaa: 

”Hän [Verna Erikson] on suoritellut peruskursseja sieltä täältä. Se oli tyypillistä sotavuosille, melkein 

kolmannes opiskelijoista keskeytti. Vuonna 1915 käytännössä lähes koko ylioppilaskunnan hallitus lähti 

Saksaan jääkäreiksi”. (Neiti E.) 

 

”Tuo fysiikan peruskurssi 1916 on voinut olla vaikka konekivääriammuntaa” (historiantutkija Panu Nykänen). 

(Neiti E.) 

 

”Helsinki oli siihen aikaan suuri kaupunki. Salaista toimintaa pystyttiin harrastamaan yksityisissä asunnoissa, 

vaikka kotietsintöjä oli jatkuvasti. Otettiin kovia riskejä…” (historiantutkija Samu Nyström). On tietysti 

mahdollista, että kuva on otettu muistoksi vasta sodan ratkettua, lavastettu, Nyström miettii. (Neiti E.) 

 

Tuoreessa kirjassa Helsinki 1918 Samu Nyström kirjoittaa, miten laajaa salaista toimintaa valkoiset onnistuivat 

rakentamaan punaisessa Helsingissä. Aseet ostettiin venäläisiltä, kuljetuksen ja varastoinnin hoitivat paljolti 

naiset. (Samu Nyström). (Neiti E.) 

 

Toiminnasta on jonkin verran kuvauksia valkoisten sotamuisteluissa. ”Usein ne on kirjoitettu heti sodan jälkeen. 

Yritettiin osoittaa, että kyllä mekin täällä Helsingissä oltiin mukana” (Samu Nyström). (Neiti E.) 

Asiantuntijat antavat myös konkreettisia tietoja Verna Eriksonista. 

[Kjell] Westö kuuntelee niukkoja tietojani ja panee merkille, että vaikka Vernan äiti oli leski, Verna – siis tyttö 

– opiskeli korkeakoulussa. Perheellä oli siihen varaa. Verna taas, kirjailija arvelee, saattoi kuulua varakkaaseen 

mutta moderniin keskiluokkaan. (kirjailija Kjell Westö). (Neiti E.) 

 

Historioitsija Panu Nykäseltä tulee sähköpostia: ”Valokuvaamo on mielestäni melko suurella varmuudella 

Apollo”. (Neiti E.) 

Toisaalta asiantuntijat toimivat sytykkeinä toimittajan omaan tutkimukseen, varsinkin kun 

paljastuu kuinka vähän tietoa Eriksonista todella on olemassa. 

Hänen [Suomen valokuvaustaiteen museon erikoistutkija Jukka Kukkonen] käsityksensä mukaan Verna olisi 

ollut kuljettamassa aseita jostain helsinkiläisestä valokuvaamosta. Kukkonen muistelee myös kuulleensa, että 

Verna olisi kuollut vielä samana vuonna espanjantautiin…Mutta enempää hän ei osaa sanoa, kuten ei dosentti 

Jussi Niinistökään, joka on tutkinut itsenäistymisen ajan sota- ja henkilöhistoriaa. (Neiti E.) 
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Asiantuntijoiden rooli on merkkimäärissä pieni, mutta tiedollisesti merkittävä. 

Historiankirjoituksen näkökulmasta katsottuna asiantuntijat tuovat juttuihin mukaan 

makrohistorian näkökulman, jolloin toimittaja häivyttää itsensä pois kommentoimasta 

tapahtumia enempää ja jättää laajempien merkitysten analysoinnin muille. 

 ”Keväällä 1918 kummallakaan puolella ei oikein käsitetty, mihin oli lähdetty mukaan. Varsinkaan ne, jotka 

eivät olleet käyneet rintamalla, eivät ehkä ymmärtäneet, mistä sodassa on kysymys” (Samu Nyström). (Neiti E.) 

Nyströmin kommentti on tyypillinen oikeastaan koko aineistoa ajatellen, ja se myös 

ytimekkäästi kiteyttää koko HS:n artikkelin punaisen langan. Tällä Nyström myös tuottaa 

samastumista, koska nyt selviää, ettei Verna Erikson tajunnut mihin oli oikein sotkeutunut. 

Nyström tuo myös esiin, ettei kovin moni muukaan ollut. 

Nyströmin kommentilla osoitetaan, että asiantuntijalla on velvollisuus sitoa yksittäisen 

ihmisen kokemus osaksi laajempaa kokonaisuutta ja tarkastella koko tilannetta oikeastaan 

paljon kauempaa kuin mihin sukulaiset ja ystävät pystyvät. Vasta asiantuntijat pystyvät 

todella laajentamaan näkökulman mikrotasolta yleiseksi ja laajaksi. 

 
5.3. Poikkeukselliset normaalit 
 
Tässä luvussa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: minkälainen kuva näistä kahdesta 

naisesta on luotu? Kuinka samastuminen heihin luodaan, ja miten 90 vuotta sitten 

toimineiden naisten toiminta tuodaan lähelle nykylukijaa? Kuinka naisten keskinäiset 

eroavaisuudet tuodaan esiin, ja miten heidän toimiaan selitetään? 

5.3.1. Samastumisen mahdollisuuksia 
 
Samalla tavalla kuin Pentti Raittila on määritellyt toiseutta, määrittelen kahden aineistoni 

naisen samuutta. 

Raittilan listasta (tarkemmin sivulla 44) putoaa heti ihonvärin ja osin jopa kulttuuristen 

piirteiden kautta rakentuvat eroavaisuudet, sillä molemmat aineistoni artikkeleiden naiset 

ovat valkoihoisia ja suomalaisia. Tärkein samuutta korostava tekijä on ihonvärin ja 

kansallisuuden ohella tavallisuus ja sen korostaminen. 
Helmi oli tyypillinen työläistyttö (Housukaartilainen) 
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Rangaistuskirjassa häntä ei mainita. Verna on ollut siivo tyttö (Neiti E.) 

Tavallisuus on tärkeä elementti, sillä tavallisuus luo sosiaalisen tilan, jossa ihmiset ovat 

riittävällä tavalla lukijoita vastaavia henkilöitä (Frosh 2009, 69). 

Nykypäivän ihmisen kannalta voi olla hankala tuntea samastumista ihmisiin, jotka ovat 

eläneet yli 90 vuotta sitten, jolloin Froshin mukaan tavallisuuden ja yleismaailmallisen 

ymmärtävyyden tuominen todistajiin on elintärkeää koko tekstin kannalta, koska todistaja ei 

saa olla liian ainutlaatuinen tai vastaavasti liian arvokas omassa individualismissaan. (Frosh 

2009, 69). 

Aineistoni artikkeleissa samastumispinnat ovatkin sellaisia, jotka nykyajan ihminen voi 

ymmärtää ja ottaa omakseen. Yhteinen samastumispinta molemmissa artikkeleissa on naisten 

koulumenestys, johon viittasin tarkemmin edellisessä luvussa. 

 

Suurin eroavaisuus naisten välillä on heidän erilaiset asemansa yhteiskunnassa. Verna 

Erikson on varakkaasta perheestä, kun taas Helmi Suominen on köyhästä perheestä. 

Tämä tuottaa asetelman, jossa Seuran artikkelin kirjoittajalla on suhteellisen helppo työ 

tuottaa samastumispintaa Helmi Suomiseen. Artikkelissa toimittaja korostaa sitä, että Helmi 

Suominen oli kuin yksi meistä. Sana köyhyys mainitaan Seuran artikkelissa neljässä eri 

yhteydessä: 

 
Köyhä pumpulin flikka. (Housukaartilainen) 

Hänen aatteensa kumpusi köyhyydestä… (Housukaartilainen) 

…ei sisarusparvella ja heidän leskiäidillään aina ollut varaa edes leipään (Housukaartilainen) 

 

Perhe oli niin köyhä, että sillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia kouluttaa lapsiaan (Housukaartilainen) 

 

Köyhyyden ja kurjien olojen keskellä Helmi Suominen oli kuitenkin ahkera ja fiksu. Muita 

adjektiiveja, joilla Suomista kuvataan: huolellinen, tarkkaavainen, siisti, hiljainen, lempeä 

(esiintyy kahdesti), kiltti ja huumorintajuinen. Näin luodaan kuva naisesta, joka täyttää 

ihanteen mukaisen ihmisen, jonka elämäntarinaan on mahdollista samastua. Pauliina Latvala 

tuo kirjassaan esille, kuinka Satu Apo on jaotellut suomalaisuuden konstruktioiden 

perustyypit kielteisiin ja myönteisiin. Myönteiset suomalaisuuden tyypit ovat myyttinen ja 
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sankarillinen suomalainen, turmeltumattomana ja huvittavana lapsena esitetty 

kansanihminen, jalo ja sisukas talonpoika sekä jalo työläinen. Helmi Suomisen konstruktio 

lukeutuu jälkimmäiseen suomalaisuuden tyyppiin. Tätä jalon työläisen konstruktiota 

erityisesti työläiskirjallisuus on rakentanut. (Latvala 2005, 178−179). 

 

Verna Eriksoniin samastumisessa tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä on hänen viettämänsä 

opiskelijaelämä. 

 
Aamuyöstä löysimme itsemme lammessa kahlaamasta ja sittemmin issikkakahvilasta – kello 7 aamulla kotona. 

Ei muuta kuin toinen puku + kylmää vettä kroppaan + paljon kahvia + luennolle klo 8. (Neiti E.) 

 

HS:n artikkelissa on paljon Eriksonia kuvaavia adjektiiveja. Eriksonia kuvataan seuraavin 

määritelmin: nuori, salaperäinen, kekseliäs, rohkea, viaton, ahkera, urhea ja innokas 

(sairaanakin mukana salakuljetuksissa). Muita Eriksonia kuvailevia termejä ovat opiskelija, 

väsynyt, hermostunut ja kova riskinottaja. Toimittaja kuvailee Eriksonia sanalla tyttö tai 

teekkarityttö kolme kertaa. 

 

HS:n artikkelissa myös mainitaan, että Verna Erikson oli valkoisten parhaita suojelijattaria 

sekä suorastaan naislegenda. Nämä kaikki havainnot ovat tulleet oikeastaan suoraan 

valkoisen puolen aikalaiskirjoituksista, ja näitä termejä toimittaja lähtee avaamaan tekstissä. 

Parhaiten tämä tietenkin näkyy siinä, kuinka toimittaja pyrkii painottamaan Eriksonin 

tavallisuutta ja murentamaan yli äyräiden mennyttä hehkutusta, jota aikalaisteksteissä oli. 

 

Lähtökohtaisesti Verna Erikson on salaperäisempi hahmo, jonka elämäntarinan rekonstruointi 

on valtavan työn takana. Poikkeuksellisen ja vahvan tunnelatauksen lukijalle välittää 

Eriksonin syöpä ja kuolema nuorena, mutta niin selkeää suomalaisuuden tyyppiä Eriksonista 

ei voi löytää kuin Suomisesta. Jo lähtökohtaisesti Erikson on myyttisempi hahmo, 

salaperäinen ja vaikeammin lähestyttävä kuin Suominen. 

5.3.2. Tekojen selittäminen ja ymmärtäminen 
 
Omassa aineistossani kahden naisen motiiveja ja toimia sisällissodassa selitetään 

ensisijaisesti yhteiskunnassa vallinneilla oloilla. 
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Helmin ratkaisu ei ollut aikoinaan mitenkään ihmeellinen. Maarian kunta oli kauttaaltaan punainen ja suurin osa 

nuorisosta lähti sotaan aatteen puolesta (Housukaartilainen). 

 

Tuoreessa kirjassa Helsinki 1918 Samu Nyström kirjoittaa, miten laajaa salaista toimintaa valkoiset onnistuivat 

rakentamaan punaisessa Helsingissä. Aseet ostettiin venäläisiltä, kuljetuksen ja varastoinnin hoitivat paljolti 

naiset (Neiti E.) 

  

Helmi Suomiselle aiemmin mainittu köyhyys toimii myös yhtenä oikeutuksena sotaan 

lähtemiselle. 

 
Hänen aatteensa kumpusi köyhyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta, joita hän koki arjessaan. 

(Housukaartilainen) 

 

Aiemman samastumisen kautta on myös helpompi myös ymmärtää Helmi Suomisen 

lähtemistä sotaan. Kun artikkelissa perustellaan hänen osallistumistaan sotaan, kerrotaan 

kuinka ylpeä hän siitä oli, vaikka hän ei lopulta sotatoimiin juuri osallistunutkaan. 

 
”Äiti oli sodassa vain lyhyen aikaa. En usko, että hän osasi edes ampua. Silti hän oli ylpeä siitä, että oli ollut 

mukana”, Helmi Suomisen ainoa poika Urho Johannes Heinonen, 79, sanoo. (Housukaartilainen) 

 

Myös eräällä agitaattorilla katsottiin olleen merkittävä rooli siihen, miksi Suominen puki 

housut jalkaansa ja tarttui aseeseen. 

 
Lopullinen päätös punakaartiin menosta syntyi talvisena sunnuntai-iltana, kun palokunnantalolle saapunut 

taitava agitaattori nostatti kuulijoissa punahenkeä. Se teki vaikutuksen Helmi Suomiseen ja moneen muuhun 

tyttöön, jotka yhdessä päättivät tarttua aseisiin aatteen puolesta. (Housukaartilainen) 

 

Motiivit lähteä sotaan mukaan olivat Verna Eriksonilla erilaiset, oikeastaan täysin 

päinvastaiset kuin Suomisella, vaikka miesten rooli sotaan houkuttelussa korostuu myös HS:n 

artikkelissa. 
…kun sisällissota alkaa ja teekkaritytöt ryhtyvät auttamaan poikien konekiväärikomppaniaa, Setälä mainitsee 

Vernan. (Neiti E.) 

 

Raittilan teesejä mukaillen eroja näiden kahden naisen välillä ja siihen, kuinka lukija heihin 

suhtautuu, löytyy kulttuurisista piirteistä, kuten myös tavoista, mentaliteetista, historiasta ja 
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politiikasta, sillä naiset edustivat sodan eri puolia. Verna Eriksonin toimintaa selitetään myös 

yhteiskuntaluokalla, mutta ei ilman toimittajan kommentointia. 

 
Etelä-Helsingin porvarisperheiden nuoret olivat eläneet omassa suljetussa maailmassaan. Tuskin Vernakaan 

kovin paljon tiesi työväen elämästä Pitkänsillan takana (Neiti E.) 

Eriksonin tapauksessa näkyvät enemmän myös yksilölliset syyt. Verna Eriksonin oikeutusta 

sotatoimiin osallistumiseen haetaan muun muassa seikkailunhalusta. Samassa toimittaja 

kuitenkin tulee painottaneeksi sitä naiiviutta, joka salakuljetuksiin osallistuneilla naisilla 

toimintaa kohtaan oli. 

 
”Se oli tietysti jännittävää hommaa, joka ikävänä kapina-aikana loi romantiikan hohdetta kaiken ankeuden ja 

tuskan keskelle”, Setälä kirjoittaa. [Kyseessä on Eriksonin ystävän, Salme Setälän, päiväkirjamerkintä] (Neiti 

E.) 

 

Nuoruus ja siihen liittyvä naiivius tulee molemmissa artikkeleissa selkeästi esille. Helmi 

Suomisen nuoruutta alleviivataan ja korostetaan sitä, kuinka paljon se oli vaikuttamassa 

hänen käyttäytymiseensä. 

 
Kun kolme miestä kivääreineen tuli hakemaan häntä kotipihalta kuulusteluihin, oli hän sanonut: ”Tappakaa 

tähän, mutta en minä noiden pistimien välillä lähde kulkemaan”. (Housukaartilainen) 

 

”Se taisi olla sellaista nuoruuden uhmaa. Tosin miehet olivat laskeneet noloina aseensa”, Urho Heinonen kertoo. 

(Housukaartilainen). 

 

Varsinkin Seuran artikkelissa Suomisen motiiveja osallistua sotatoimiin käydään läpi tarkasti. 

Rekonstruoitujen todistajien motiiveja pystytään avaamaan eri lähteistä. Sukulaisten 

kertomuksilla ja tarkoilla päiväkirjamerkinnöillä on mahdollista päästä hyvinkin lähelle 

henkilöiden motiiveja. 

 

Suomisen ja Eriksonin motiiveja lähteä sotaan selitetään siis yhteiskunnallisista oloista 

aiheutuneilla syillä, kuten köyhyydellä, mutta myös heidän omalla toiminnallaan eli 

naiiviudella ja seikkailunhalulla. Näin ollen molemmissa artikkeleissa on havaittavissa 

merkkejä sekä sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden merkityksestä että kulttuurisesta 

kontekstualisoinnista. 
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5.3.3.  Kollektiivinen muistaminen ja narratiivit 
 

Kummassakaan artikkelissa viholliskuvaa ei painoteta, vaikka se Seuran artikkelissa 

tuodaankin esille. 

 
Kansalaissota päättyi toukokuussa: taistelut laantuivat, mutta voittajat janosivat kostoa hävinneille punaisille. 

Helmi-neito tervehtyi ja palautti kiväärin ja riisui punaisen olkanauhan. (Housukaartilainen) 

 

Molempien osapuolten käsittely on neutraalia. Mainitsin aiemmin, kuinka Suomen 

sisällissodasta on vaikeaa löytää yhteisiä sankareita. Helmi Suomisesta sellainen tosin tulee, 

mutta vasta sodan jälkeen. Siinä missä Verna Erikson oli sankari omana aikanaan heti sodan 

päätyttyä, punaisesta naissotilaasta Helmi Suomisesta tuli yhteiskunnan hyväksytty jäsen 

paljon myöhemmin. 

 
Vaikka työläistytön unelma paremmasta maailmasta ei toteutunutkaan, alkoi Helmi Suominen itse toimia niin, 

että hänen elämänsä helpottuisi. 1920-luvun alussa hän opiskeli parturiksi ja perusti oman liikkeen Paimioon. 

(Housukaartilainen). 

 

Sota ei säilynyt mielessä, sillä uuteen elämään myös kuului, ettei hän pitänyt muihin 

naiskaartilaisiin juurikaan yhteyttä. 

 
”Ei hän pitänyt yhteyttä muihin housukaartilaisiin, kun kouluttautui uuteen ammattiin”. (Housukaartilainen) 

 

Toimittaja myös ottaa esille, ettei sota jättänyt Suomiseen traumoja ja lopettaa artikkelin 

sovinnollisesti. 

 
Naissotilaisiin kohdistui sodan aikana ja sen jälkeen suurta vihaa. Urho Heinonen arvioi äitinsä säästyneen siltä. 

”Hän ei koskaan kertonut siitä, että olisi joutunut kärsimään naissotilaana”. (Housukaartilainen) 

Suomisen osallistumista sotaan perusteltiin paljon, mutta lopulta hänen sopeutumisensa 

suomalaiseen yhteiskuntaan vaati kaikesta aikaisemmasta irtaantumista. 

Tavallista ihmistä on yleensä journalismissa käytetty edustamaan ihmisyyttä sinänsä 

(Högmander 2005, 14). Hieman kapeammin omassa tutkimuksessani luokittelen kaksi 

tavallista sotaan osallistunutta naista kuvaamaan heidän osapuoltaan sodassa. Ja kun heitä 

ajatellaan poikkeuksellisina normaaleina, eli he olivat poikkeuksellisia osallistuessaan 
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sotatoimiin ja normaaleja sotaan osallistuneita naisia, pystytään heidän avullaan kertomaan 

jotakin yleistä. 

Molempien naisten suhtautumista ja osallistumista sotatoimiin ja sen aikaiseen yhteiskuntaan 

voi selittää monadologia -käsitteellä, jossa tutkittava ilmiö tulkitaan jonkin laajemman 

maailman miniatyyrinä. Kaksi sisällissotaan osallistuvaa naista voidaan nähdä ilmiönä, joka 

sisältää kuvan koko sen aikaisesta maailmasta. Mikrohistorian tarkoitus selittää laajemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin maailmaa yksittäisten ihmisten, poikkeuksellisten normaalien, kautta 

näkyy siis tässä juttutyypissä. Naisten tarinat ja kokemukset tuodaan yleiselle tasolle 

käyttämällä muun muassa asiantuntijoita ja konkreettisia todisteita. Sen aikaista maailmaa ja 

yhteiskunnallisia oloja selitetään tarkkaan ja naiset sijoitetaan niiden keskelle. 

 

Molemmat toimittajat yrittävät luoda Suomesta vuonna 1918 ymmärrettävä ja samastuttava 

maailma vuoden 2008 lukijoille. Toimittajilla, varsinkin HS:n artikkelin kirjoittajalla, on 

tässä huomattavana apunaan asiantuntijat. 

Tärkeä havainto on jo se, että toimittajat luovat kummastakin naisesta kuvaa mahdollisimman 

tavallisina, jolloin Eriksson ja Suominen näyttäytyvät tyypillisinä oman aikansa yhteiskunnan 

ja yhteiskuntaluokkansa edustajina. Esimerkkejä tästä ovat ainakin määritelmät ”tyypillinen 

työläistyttö” Seuran artikkelin kohdalla ja havainto siitä, että Verna Erikson eli hyvin 

tavallista opiskelijaelämää 1910-luvun Suomessa. Tässä mielessä mikrohistorian ajatus 

poikkeuksellisesta normaalista vahvistuu. 

 

Ottaen huomioon vielä Ashurin ja Pinchevskin teoriasta narratiivin käsitteen, tärkeäksi 

havainnoksi tavallisuuden, köyhyyden, naiiviuden ja nuoruuden kautta tulee se, että kahden 

naisen päänarratiivi on uhrius.   Helmi Suomisen tapauksessa kyse on myös maineen 

puhdistamisesta, sillä hänestä luodaan tavallista ja kunnollista kuvaa aseeseen tarttumisesta 

huolimatta. Oma osansa on myös sillä, ettei Suominen joutunut punaisiin naissotilaisiin 

kohdistuneen vihan uhriksi. Enää sisällissotaan osallistuneita naisia ei käsitellä julmina 

tappajina tai huonoina naisina, kuten vuonna 1918 ja vielä hyvin myöhään sen jälkeenkin. 

 

Molempien tekstien eräs narratiivi noudattelee yleisellä tasolla selkeästi samaa linjaa, joka 

Ulla-Maija Peltosen mukaan sisällissodan muistamisen käsittelyyn tuli voimakkaimmin 
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1990-luvulla. Peltonen on linjannut, kuinka sisällissota nähtiin yhteiskunnallisena 

poikkeustilana, jossa väkivalta ja ihmisen pahuus pääsivät valloilleen (Peltonen 2009, 469). 

Seuran artikkelissa tulee selkeästi esille se narratiivi, joka on ollut vallitseva 1990-luvulta 

saakka: sota oli hulluuden hetki. Tavalliset ihmiset aivan kuin menettivät hetkeksi järkensä ja 

ryhtyivät tappamaan toisiaan. 

Kaksi artikkelia luo kuvaa, jonka mukaan sisällissodan melskeissä kaikki olivat lopulta 

uhreja. Molemmat artikkelit edustavat sitä 1960-luvun jälkeen alkanutta ”virallista” 

diskurssia, joka muuttui osapuolten syyttelystä kuvaamaan sotaa yhteisenä traumana. 

 

Verna Eriksonin ja Helmi Suomisen tapauksia käsiteltiin epävirallisen muistamisen tavan eli 

yksilöiden muistojen kautta. Näin ollen kahden naisen kautta kerrotun kollektiivisen 

muistamisen voi nähdä historiallisena kokemuksena, joka herkemmin identifioituu 

yksilöllisiin ja yksityisiin muistoihin, kun taas historiallinen tietoisuus kollektiivisiin ja 

julkisiin muistoihin. Historiallinen tietoisuus taas kiinnittyy hyvin läheisesti muistin 

politiikkaan. (Peltonen 2003, 20). 

 

Muistin politiikka näiden kahden artikkelin luoman kuvan perusteella on siis yhteinen 

tragedia, nuoren kansakunnan kasvukipuja. 

 

Yhteisen tragedian kuvaa luovat vielä molempien päähenkilöiden äidit, jotka ovat 

kummassakin artikkelissa merkittävässä roolissa. Molemmissa artikkeleissa kuvataan 

henkilöiden äitejä ja heidän reaktioita tapahtumiin. Verna Eriksonin kohdalla tämä tulee tosin 

vasta siinä vaiheessa ilmi, kun Erikson makaa kuolemansairaana sairaalasängyssä. 

 

Siellä [kirurgisessa sairaalassa] Salme [Setälä] käy häntä katsomassa. Viimeisellä kerralla Vernan äiti istuu 

ikkunalaudalla ja itkee. Salme hiipii pois. (Neiti E.) 

Helmi Suomisen Maria-äidin kohtalosta kerrotaan Seuran artikkelissa hyvinkin paljon. 

Helmi Suomisen Maria-äidille tyttären sotaanlähtö oli kova paikka. Hän oli saanut jo itkeä huolenkyyneleitä sen 

vuoksi, että vanhemmat pojat Kosti ja Aleksi liittyivät kapinaan. (Housukaartilainen). 

Suomisen Maria-äiti kuvataan lohduttomasti sivustaseuraajana sodan tapahtumille ja 

maailman menolle. Hänet kuvataan vielä vahvemmin uhriksi kuin tyttärensä, joka kuitenkin 
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kaikesta huolimatta itse päätti vapaaehtoisesti osallistua sotaan. Maria-äiti puolestaan on 

marttyyrihahmo. 

Alaikäinen Oskarikin [Marian nuorin lapsi] oli osannut huiputtaa äitiään niin, että pääsi taistelemaan aatteensa 

vuoksi. (Housukaartilainen) 

 

”Äiti kirjoitti nimensä, ja kuopus lähti sotimaan – kohtalokkain seurauksin”. (Housukaartilainen) 

Kahden naisen välittämää kuvaa luodaan myös väkivallan kuvauksilla. Niiden tarkoituksena 

on alleviivata molempien naisten ulkopuolisuutta tapahtumiin ja korostaa uhrin asemaa. 
  

Tavallista ihmistä koskevat jutut ja erityisesti vielä todistajia käyttävät jutut myös nojaavat 

henkilöiden kokemuksiin, jolloin väkivallan kuvailusta ja sen ajan poikkeuksellisten olojen 

kuvauksesta tulee yksi samastumisen keino. 

 
Mamma kertoi hurjasta kotimatkasta: juna, jolla nuori, sairas nainen lähti kotimatkalleen joutui 

luotisateeseen…”Ikkunatkin olivat lentäneet säpäleiksi” (Housukaartilainen). 

 

Helsingin valtaus on alkanut, kaduilla ammuskellaan, ja ulkona on vaarallista. (Neiti E.) 

 

Menneisyyden outouden korostaminen verrattuna nykypäivään on käytetty tapa. Tällaisella 

vieraannuttamisella korostetaan tiettyjä eroja ja samalla luodaan samastumista. (Taira 2008, 

239−240). 

 
Keväällä 1918 Helsinki oli kummallinen kaupunki… (Neiti E.) 

 

Sotatilanteen kuvaileminen onkin yksi tehokkaimmista keinoista tässä prosessissa. 

Artikkeleissa on myös näkyvissä John Durham Petersin teesi ”uudesta” todistamisen tavasta, 

jossa todistaja on kuin ”helvetistä selvinnyt” kertomaan kokemuksistaan kaikille (Peters 

2009, 25). 

Väkivallan välttämättömyys niissä jutuissa, jotka käyttävät tavallisia ihmisiä on muutenkin 

merkittävä. Tavallisten ihmisten rooli todistajina on kuvata jälkipolville tapahtuneita kauhuja. 

Omassa aineistossani tämä ilmenee myös väkivaltaisen ja sitä kautta traumatisoivan 

tapahtuman yksittäisenä läpikäyntinä, mutta sen viesti on paljon kauaskantoisempi: sota oli 

järjettömyydessään sellainen, ettei siinä ollut voittajia eikä häviäjiä. 
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6. Yhteenvetoa ja päätelmiä 

 

6.1. Juttutyypistä 
 

Onko olemassa mikrohistoriallisen journalismin juttutyyppiä? Puhtaasti sellaista ei voi 

määritellä, kuten tästä työstä on ehkä tullut esille. Tiettyä samaa toki on rekonstruoituja 

todistajia käyttävissä artikkeleissa. 

 

Jo lähtökohtaisesti artikkelit ovat henkilökuvia, ja molemmat artikkelit ainakin melkein 

tyylipuhdasta aikakauslehtijournalismia. Tämä näkyy Seuran artikkelissa paljon selkeämmin. 

Seura-lehden artikkeli menee täysin kuvattavan henkilön ehdoilla ja tässä mielessä se 

vahvistaa Leo Lowenthalin näkemystä siitä, että aikakauslehden yksi peruspilari on tuttuus ja 

turvallisuus. Toimittaja on myös tehnyt näinkin vaikean asian likeiseksi ja läheiseksi 

lukijalle. Lähinnä Helmi Suomisen sukulaisia haastattelemalla toimittaja pystyy ansiokkaasti 

luomaan kontaktin lukijan ja artikkelin henkilön välillä. 

 

Verna Eriksonin elämäntarinan rakentaminen toimii hieman eri tavalla, mutta ei kuitenkaan 

niin paljon, ettei HS:n artikkeli olisi myös lähellä aikakauslehtijournalismia. 

 

Artikkelit edustavat niin sanottua pehmeää journalismia ja ne noudattavat kaunokirjallisenkin 

journalismin linjoja ainakin osittain. Tosin vain HS:n artikkelissa toimittaja kommentoi 

artikkelin syntyprosessia ja kommentoi muutenkin enemmän myös löytämiään asioita 

Eriksonista. Anu Nousiainen kirjoitti itsensä hyvin näkyvästi mukaan HS:n artikkeliin, kun 

taas Seura-lehden Tutta Särkkä ei sitä tehnyt. 

 

Ongelmana tosin näissä kahdessa artikkelissa oli niiden kaikinpuolinen eroavaisuus 

keskenään, mutta näin ne antavatkin esimerkkejä kahdesta erilaisesta tavasta rekonstruoida 

historiallisen henkilön elämää. Esimerkiksi Seuran artikkelissa ei ole mainintoja 

päiväkirjamerkinnöistä, vaan samanlaista lähestymistapaa haettiin sukulaisten kertomuksista.  

 

Yhteistä artikkeleille on se, että kumpikin noudattaa Kai Ekholmin fiktiivisen tekstilajien 

neljättä tyyppiä eli dokumentaarista ja lähdekriittistä tyyliä. 
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Dokumentaarisuus, aikakauslehtijournalismin ja henkilökuvan tyyli sekä kaunokirjallisesta 

journalismista löydettävät yhtäläisyydet ovat kuitenkin pelkästään suurpiirteisiä 

luonnehdintoja siitä juttutyypistä, joka mikrohistoriallinen journalismi on. 

 

Paljon tärkeämpää ja tutkimukseni sisältö on se, kuinka mikrohistoriallinen journalismi eroaa 

varsinaisesta mikrohistoriasta. Vastaus on, ettei se eroa historiankirjoituksen konventioista 

juurikaan. Varsinkin HS:n artikkelia tehdessä on tehty sellainen tutkimustyö, joka lähentelee 

historiankirjoitusta. 

 

6.2. Lähteiden käytöstä 
 

Lähteiden käytön tarkastelu oli mielestäni työn onnistunein osuus. Kahden artikkelin 

rakentumistavoissa oli paljon samaa, mutta myös selkeitä eroja. Molemmat toimittajat olivat 

käyttäneet artikkeleissaan kontrolloiduissa oloissa julkaistua lähdemateriaalia, kuten 

opiskelutodistuksia, ja yksityislähteistä koottua tietoa. 

Asiakirjalähteet ovat historiantutkijalle ja tässä tapauksessa myös toimittajalle erittäin tärkeitä 

lähteitä. Jorma Kalela mainitsee, että ”ihanteena on tavallaan tilanne, jossa esitys voidaan 

rakentaa jäänteinä käytettyjen lähteiden varaan”. Asiakirjalähteet todistavat silloin siitä 

tapahtumakulusta, josta ne itse aikoinaan ovat muodostaneet osan. (Kalela 2000, 90). 

HS:n artikkelissa on käytetty myös aikalaistekstejä kuvaamaan Suomea vuonna 1918 ja 

Verna Eriksoniin suhtautumista. Jill A. Edy kirjoittaa, että ymmärtääkseen menneisyyden 

ilmenemistä nykyisyydessä, täytyy ensin tietää, kuinka tapahtumista kirjoitettiin silloin kun 

ne tapahtuivat (Edy 2006, 22). Tämän puolen molempien artikkeleiden toimittajat tuovat 

teksteihin käymällä läpi vanhoja sanomalehtiä sekä oikeuden pöytäkirjoja. 

Lähteiden käytössä jo itsessään oli mielenkiintoisia samankaltaisuuksia artikkeleiden kesken. 

Opiskelutodistukset ja naisten saamat arvosanat nousivat hyvin merkittävään asemaan, kun 

toimittajat vetivät johtopäätöksiä naisten älykkyydestä ja kunnollisuudesta. 

 

Toimittajat ovat opiskelutodistusten perusteella päätelleet naisten olleen siivoja ja tässä 

mielessä tavallisia ja kunnollisia tyttöjä. Näiden lähteiden käyttö on erittäin ymmärrettävää: 

ovathan ne sellaisia lähteitä, jotka ovat säilyneet melkein sata vuotta sitten eläneistä, 
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tavallisista, ihmisistä. Ja toisekseen niissä kerrotaan jotakin myös henkilöiden 

luonteenpiirteistä. 

Suurimman osan henkilökohtaisista ominaisuuksista antaa muistitieto. Molemmissa 

artikkeleissa otetaan käyttöön yksilön kautta lähtevän historiankirjoituksen lähtökohta, jossa 

tutkimuskohteena olevan henkilön persoonallisuus rekonstruoidaan selvittämällä hänen 

toimintaansa ja ajatteluaan hallitsevat piirteet. 

 

Historioitsijat käyttäisivät lähteitä varmasti samalla tavalla kuin toimittajat ovat näissä 

kahdessa artikkelissa tehneet. Merkittävimpänä erona toimittajien ja historioitsijoiden välillä 

on varmasti asiantuntijoiden käyttö, joka kahdessa artikkelissa on merkittävää ja jonka kautta 

toimittaja luo kokonaiskuvan tapahtumista. Asiantuntijat, eli tässä tapauksessa historioitsijat 

ja kirjailijat, tuovat esiin kokonaiskuvan tapahtumista, kun taas muilla lähteillä ja esimerkiksi 

sukulaisilla tai päiväkirjamerkinnöillä pureudutaan enemmän yksityisiin ja yksilöllisiin 

seikkoihin ja samastumispintoihin henkilöissä. 

 

Toimittajat, varsinkin HS:n artikkelin kirjoittaja, käyttivät paljon asiantuntijoiden eli 

historioitsijoiden haastatteluja lähteinään, ja tämä asetelma ei samalla tavalla onnistuisi 

akateemisessa historiankirjoituksessa. 

 

Tietyt lähderyhmät ovat edustettuina antamaan tietynlaista tietoa, kuten edellä mainitsin. 

Myös muistinvaraisen tiedon merkitys on suuri. Muistinvaraista tietoa on Seuran artikkelissa 

enemmän kuin asiakirjalähteistä saatua tietoa. HS:n artikkelissa on käytetty asiakirjalähteitä 

ja muistinvaraista tietoa (päiväkirjat) suunnilleen saman verran. 

Seuran artikkelissa toimittaja haastattelee Helmi Suomisen sukulaisia, jotka edustavat sitä 

mallia, josta Jaana Hujanen puhuu omassa tutkimuksessaan.  Hän mainitsee, että on 

havaittavissa modernin uutisvälitystehtävän murros, joka voi parhaimmillaan sallia arjessa 

syntyvän kokemuksien ja tunteiden kyllästämän ”läheisen tiedon” pääsyn asiantuntijatiedon 

asemaan. (Hujanen 2004, 51). 

Artikkeleiden rakenteen kannalta asiantuntijat edustavat tahoa, jonka kautta toimittaja pystyy 

häivyttämään itsensä tekstistä pois, vaikka muuten toimittaja onkin mukana aktiivisena. 
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6.3. Rekonstruoiduista todistajista 
 

Todistamisen teorian tuominen tähän tutkimukseen aiheutti eniten päänvaivaa. Todistaminen 

on tutkimuksessani teoreettinen näkökulma, jonka avulla yritän sitoa muut teoreettiset 

näkökulmat yhteen. 

 

Tietenkin todistajan asema on olemassa mediateksteissä, koska journalismi tarvitsee 

tapahtumia, ja todistajat ovat yhdistettävissä jokaiseen tapahtumaan. Se, kuinka journalismi 

rakensi rekonstruoituja todistajia, on mielestäni vastaava prosessi, kuin mikrohistoriassa 

tutkitaan historiaa yhden henkilön kautta. Tavallisten ihmisten kautta kerrottu historia on 

vuosien aikana noussut suosituksi ja kaikki nämä ovat todistajia. John Durham Peters 

muistuttaa, että todistajien kertomuksista tuli merkittävä osa kokonaista kirjallisuuden lajia 

viimeistään toisen maailmansodan jälkeen, jolloin ilmestyi muun muassa Anne Frankin ja 

Primo Levin kirjoitukset keskitysleirien kauhuista (Peters 2009, 30). 

 

Todistaminen, rekonstruoitu sellainen, tulee esiin varsinkin muistinvaraisen tiedon käytössä. 

Tässä mielessä päiväkirjamerkinnät, kuten myöhemmin esiteltävät sukulaisten tekemät 

muistelut, ovat lähellä todistamista. Lähteinä ne ovat lähimpänä todistamista, koska ne 

antavat mahdollisimman yksityisluontoista tietoa kahdesta naisesta ja heidän 

kokemuksistaan. 

Parhaiten tätä asetelmaa voi avata Petersin neljän kohdan jaolla, josta etenkin historiallisen 

paikkansapitävyyden (olla poissa ajassa, paikalla tilassa) on paras tapa määritellä 

päiväkirjalähteiden ja muistitiedon asemaa todistamisen kannalta. 

Tavalliset ihmiset tuovat journalismiin lisää tunnetta. Siinä ei ole eroavaisuutta, ovatko nämä 

historiantutkimuksen keinoin rakennettuja vai vielä eläviä. Tosin kylkiäisiä eivät tavikset 

näissä kahdessa artikkelissa ole, kuten tavallisten ihmisten käyttö usein mediassa on (Ahva 

2003, 20). 

Näiden tavisten/todistajien käyttö on hyvin yksinkertaista: tuoda vuoden 1918 tapahtumat 

yksilön tasolle, jolloin heidän motiivejaan osallistua sotaan ja myös ajankuvaa voidaan 

tarkastella erilaisesta näkökulmasta. 
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Rekonstruoitujen todistajien kautta paljolti kerrotaan samanlaisia seikkoja kuin elossa olevien 

silminnäkijöidenkin kautta. Eräs tällainen seikka on John Durham Petersin hirmutekojen 

todistaminen, jossa todistajat ovat kuin ”helvetistä selvinneitä” ja kertovat omaa 

selviytymistarinaansa. Se, mitä he kertovat, liittyy puolestaan vahvimmin kollektiivisen 

muistamisen problematiikkaan. 

 

6.4. Mikrohistoriasta ja kollektiivisesta muistamisesta 
 

Kuten sanottu, kahden artikkelin perusteella ei siitä voikaan saada aikaan kattavaa kuvaa, ja 

sen käsittely jäi tietoisestikin vähemmälle. Silti kahdesta artikkelista on löydettävissä jotain 

mielenkiintoista. 

Sisällissodan mahdollisesta muuttuneesta käsittelystä puhuttaessa voi perustellusti kysyä, että 

voiko yksittäisen ihmisen kautta tehdä minkäänlaisia yleistyksiä tai edes olettamuksia 

laajemmin? Moni mikrohistorian kriitikko vastaisi tähän, että ei voi. Oliko Helmi Suominen 

tyypillinen työläistyttö tai oliko Verna Erikson esimerkki sen ajan teekkaritytöstä? Oliko 

kumpikaan tyypillinen sotatoimiin osallistunut nainen? 

 

Toisaalta samaan kysymykseen voisi vastata myös, että kyllä voi. Media (tässä tapauksessa 

lehtiartikkelit) luovat ja ylläpitävät historian julkisuutta samalla tavalla kuin varsinaiset 

historian tutkimuksetkin. Oikeastaan voisi väittää, että mediatekstit ovat tässä tehtävässä jopa 

tehokkaampia, koska niitä varmasti luetaan enemmän kuin kokonaisia tutkimuksia. 

 

Seuran artikkelista oli löydettävissä paljon helpommin ja näkyvämmin polttoainetta 

kollektiivisen muistin pohdinnalle. Sellaiset ilmaukset, kuten ”tyypillinen työläistyttö”, ”puki 

housut jalkaansa ja tarttui aseeseen” ja ”voittajat janosivat kostoa hävinneille punaisille”, 

tuottavat tietynlaista kuvaa sen aikaisesta Suomesta ja naissotilaiden asemasta nykylukijoille. 

Tiettyjen narratiivien löytäminen ei tässä mielessä ole vaikeaa. Eri asia on, oliko toimittajalla 

tarkoitus puhdistaa naissotilaiden mainetta, mutta sellaisessa muistamisen prosessissa hän 

joka tapauksessa on mukana. 

Narratiiveiltaan artikkelit eroavat siten, ettei Verna Eriksonista ollut löydettävissä yhtä 

vahvasti esiin tulevaa narratiivia. Ehkä sen takia, etteivät valkoisten puolella taistelleet naiset 

olleet niin kiistanalaisia. Maineen puhdistusta ei tarvittu. Yksi merkittävimmistä seikoista oli 
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se, että Eriksonin sankarillisuutta pyrittiin tasoittamaan. 

 

Molemmista artikkeleista on löydettävissä uhriuden narratiivi. Kummassakin artikkelissa 

tulee myös ilmi, kuinka kaoottinen Suomi oli vuoden 1918 keväällä. Tämä kaikki korostaa 

sota-oli-yhteinen-tragedia -diskurssia. Tärkeää ei ole etsiä tai osoittaa syyllisiä, vaan 

ymmärtää ihmistä. 

 

Tässä mielessä vuoden 1918 tapahtumien kollektiivinen muistaminen ei myöskään juuri 

poikkea esimerkiksi toisen maailmansodan kipeimmän tapahtuman, eli holokaustin 

muistamisen prosessista. 

 

Kulttuurisilla ja poliittisilla eroilla naisten toimia selitettäessä tulee selkeästi näkyviin se, ettei 

Helmi Suominen voinut juuri vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Hän oli kuin lastu solisevassa 

purossa. Hänen osallistumisensa itse sotatoimiin oli huomattavasti vähäisempää kuin 

Eriksonilla. Seuran artikkelissa tuodaan esille toistuvasti, että hänellä ei itsellään ollut juuri 

muita vaihtoehtoja kuin mennä mukana. Molemmat naiset kuitenkin menivät tietoisesti 

mukaan, mutta esimerkiksi Verna Eriksonin päätösten takana vallinnutta naiiviutta 

korostetaan. 

 

Uhriuden narratiivia on löydettävissä kummastakin artikkelista eli molemmilta puolilta 

rintamalinjaa. Sota oli yhteinen kärsimys, vaikka ”pahantekijöitä” olikin löydettävissä. Ne 

säilyivät jokseenkin kasvottomina molemmille naisille, sillä esimerkiksi Helmi Suominen ei 

nähnyt häntä kohti ampuneita, ja häntä myöhemmin pidättämään tulleet miehet tuntuivat 

olevan vain nolostuneita koko asiasta. 

 

Yksi eroavaisuus mikrohistoriallisen tutkimuksen ja mikrohistoriallisen journalismin välillä 

on ajankohtaisuus. Mediassa ajankohtaisten aiheiden läpikäynti muistopäivien, uusien 

tutkimusten ja vastaavien yhteydessä on normaalia. Tähän kategoriaan molemmat aineistoni 

artikkelit menevät, mutta Seuran artikkeli enemmän, koska siinä toimittaja on käyttänyt 

yhtenä kimmokkeena artikkelilleen uutta tutkimusta Anu Hakalalta. 

 

Kahden tavallisen naisen kautta kerrottu historia on houkuttelevaa, koska se on suodattunut 

yksilöiden kautta, ei siis pelkästään faktoista, vaan subjektiivinen tulkinta antaa sille elämää 
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ja tarkoitusta. Tarkemmin tämä tulee esille lainauksissa, tuntemuksissa ja viittauksissa, jotka 

edustavat osaltaan omanlaista retoriikkaansa (Lowenthal 1985, 218−219). Juuri näihin edellä 

mainittuihin seikkoihin olen mielestäni onnistunut vastaamaan hyvin. 

Sisällissodan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen ei ole kuitenkaan vielä missään nimessä 

päättynyt. Joka vuosi tulee uusia näkökulmia esiin, viimeisimpänä laajempana 

kokonaisuutena ehdottomasti juuri naissotilaiden kohtalot. 

Suomen sisällissodan käsittelyssä viime vuosina on korostunut yksilön näkökulma, ja tärkeää 

on kertoa yksityiskohtaisia ihmiskohtaloita, tuoda sota yksilön tasolle. 

Ehkä näkökulma sodan tapahtumien muistamiseen saavuttaa joskus seuraavan tasonsa. Nyt 

esimerkiksi yhteisen tragedian näkökulma pilkahteli aineistoni artikkeleissa, mutta sitä ei 

kuitenkaan korostettu. Mikä se seuraava taso sitten voisi olla, sitä en osaa edes arvailla. 

Varmaa kuitenkin on, että sisällissodan käsittely jatkuu historiankirjoituksessa ja lehtien 

sivuilla tulevinakin vuosina. 
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