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Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää,  miten  äitiä  kuvataan  suomalaisissa

lastenromaaneissa  vuosina  1945,  1976  ja  1990.  Tutkimus  on  toteutettu  kvalitatiivisena

sisällönanalyysinä  kolmesta  lastenromaanista.  Lastenromaani  vuodelta  1945  on  Leena

Härmän Pieni Tuittupää, vuodelta 1976 oleva lastenromaani on Anni Polvan Kaisa tykkää

Rikasta ja lastenromaani vuodelta 1990 on Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu

ja  vauva.  Tutkin,  minkälaisia  rooleja  äideillä  on  kyseisissä  lastenromaaneissa  ja  miten

äitiyttä  kuvataan  alle  10vuotiaille  lapsille  suunnatussa  suomalaisessa  kirjallisuudessa.

Peilaan  äidin  roolia  lastenkirjallisuudessa  äidin  rooliin  suomalaisessa  yhteiskunnassa

tuona aikana.

Tutkimuksessani selvisi, että 1945 vuoden lastenkirjassa äiti oli ehdoton auktoriteetti,  jota

kunnioitettiin  ja  toteltiin  aina.  Äidillä  oli  kyseisessä  lastenromaanissa  kasvatusvastuu

lapsista.  1976  vuoden  lastenromaanissa  esiintyi  auktoriteettiäiti  ja  uusperheen  äiti,  jotka

olivat hyvin erilaisia äitejä. Auktoriteettiäiti oli edelleen sellainen, jonka sana oli laki ja jota

lapset yleensä aina  tottelivat. Äidille voitiin kuitenkin sanoa vastaan. Uusperheen äitiä ei

sanottu äidiksi vaan kutsuttiin etunimellä. Hän kävi töissä ja hänen lapsensa saivat kasvaa

melko  vapaasti.  1990luvun  lastenkirjan  äiti  kasvatti  lapsiaan  tasavertaisina  perheen

jäseninä.  Lapset  saivat  osallistua  monissa  asioissa  perheen  päätöksen  tekoon

tasaveroisina  vanhempiensa  kanssa.  Äitiä  kutsuttiin  aina  etunimellä  ja  lapset  osoittivat

avoimesti  mieltään  äidille.  Enää  äitiä  ei  kunnioitettu  samoin  kuin  aikaisemmissa

lastenkirjoissa. Tutkimani lastenromaanit kuvaavat oman aikansa äitikäsitystä.

Avainsanat:  lastenkirjallisuus,  äitiys,  äidin  roolit,  vanhemmuus,  perheelämä,  kasvatus,

lapset
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1. JOHDANTO

Tietokoneet, videopelit, televisio, video ja internet vievät yhä enemmän aikaa suomalaisilta

lapsilta.  Millainen  paikka  lastenkirjalla  on  nykylasten  maailmassa?  Koulut  panostavat

siihen,  että  ne  saavat  lapset  lukemaan.  Kouluissa  tehdään  lukudiplomeja,  järjestetään

kirjatarjottimia  ja  kirjavinkkauksia  ja  innostetaan  näin  lapsia  lukemaan.    Yhä  edelleen

monen  kasvattajan  mielestä  lastenkirjalla  on  oma,  korvaamaton  paikkansa  lapsen

maailmassa. Itse tulevana luokanopettajana olen sitä mieltä, ettei lastenkirjaa voi korvata

elektronisella viihteellä.

Suomalaiset  lastenkirjailijat  kaipaavat  enemmän  keskustelua  ja  tutkimusta

lastenkirjallisuudesta.  Heidän  mielestään  lastenkirjallisuutta  ei  arvosteta  Suomessa

tarpeeksi  aikuisten  joukossa.  Nykyisin  lastenkirjallisuuden  tutkimus  on  lisääntynyt  jonkin

verran.  Lastenkirjallisuuden  tutkimus  on  kuitenkin  edelleen  paljon  vähäisempää  kuin

esimerkiksi  aikuisten  kirjallisuuden  tutkimus.  Lastenkirjallisuutta  ei  arvosteta  samalla

tavalla kuin aikuisten kirjallisuutta. Ajatellaan, että  lasten kirjoja voisi  kirjoittaa kuka vain.

Lastenkirjailijat  itse  kertovat,  että  lastenkirja  ei  synny  hetken  innosta  vaan  siihen  pitää

paneutua  perusteellisesti.  Lastenkirjan  kirjoittaminen  on  yhtä  lailla  työtä  kuin  minkä

tahansa kirjan kirjoittaminen. (Jokipaltio 1990, 47–48; Havaste 2003, 147.)

Suomalaisen  lastenkirjallisuuden  tutkimukselle  näyttäisi  olevan  selkeä  tilaus.  Mielestäni

suomalainen  lastenkirjallisuus on arvokasta  ja  tutkimuksen arvoista. Tutkin äidin roolia  ja

äitiyttä  kolmessa  suomalaisessa  lastenromaanissa.  Nämä  lastenromaanit  ovat  Leena

Härmän Pieni  Tuittupää  (1945),  Anni  Polvan Kaisa  tykkää  Rikasta  (1976)  ja  Sinikka  ja

Tiina  Nopolan Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva  (1990).  Halusin  ottaa  kaikki

tutkimuskohteeni sotien jälkeiseltä ajalta, jolloin suomalaisessa lastenkirjallisuudessa alkoi

modernismin aika (Alanko 1990, 4.)

Äitiyttä  suomalaisessa  lastenkirjallisuudessa  on  tutkittu  vähän,  siitä  on  olemassa

muutamia opinnäytetöitä. Tuula Virtanen (1992) on  tutkinut pro gradu työssään äitikuvaa

nuorisokirjallisuudessa 1950–1980luvuilla ja Liisa Riste (1991) on tutkinut naiskuvaa Anni

Swanin,  Aili  Konttisen  ja  Irmeli  Sandman  Liliuksen  teoksissa.  Merja  Aakko  (1998)  on
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tutkinut  äitiruumista,  naiseuden  rajoja  ja  feminiinistä  karnevaalisankaruutta  Kiljusen

herrasväkisarjassa.

Polvasta ja Nopoloista tai heidän tuotannostaan on tehty muutamia tutkimuksia. Härmästä

tehtyjä  tutkimuksia en  löytänyt. Äitiyttä  ja äidin  roolia Suomessa on tutkittu melko paljon.

Tutkimus on tapahtunut suurelta osin feministien toimesta. Halusin tutkimuksessani tuoda

esille  äidin  suomalaisissa  lastenromaaneissa,  millaista äitikuvaa  suomalaisille  lapsille  on

välitetty kirjallisuuden kautta 1940luvulta 1990luvulle. Äiti ja äidin rooli koskettaa jokaista

ihmistä  ja ne ovat ajankohtaisia aiheita suomalaisessa nykyyhteiskunnassakin. Nykyisin

mietitään naisen oikeutta olla äiti. Äitiyttä vaaditaan kaikille naisille, riippumatta siitä, onko

heillä minkäänlaista suhdetta mieheen tai perheeseen.

Tutkimuksessani  olen  tehnyt  kvalitatiivista  sisällönanalyysia  tutkimistani

lastenromaaneista.  Olen  peilannut  lastenkirjallisuuden  esittämää  äitikuvaa  suomalaiseen

äitikuvaan 1900luvulla.



3

2. ÄITIYS JA ÄIDIN TEHTÄVÄT PERHEESSÄ

2.1 Perhe

Perhe  on  keskeinen  instituutio  yhteiskunnassa.  Se  on  meille  kaikille  läheinen  ja  tärkeä

sosiaalinen  ryhmä.  Perhettä  pidetään  ikään  kuin  yksilön  ja  yhteiskunnan  välisenä

instituutiona.  (Aaltonen,  Ojanen,  Sivén,  Vihunen  &  Vilén  1997,  43.)  Perheen

määritteleminen  tieteellisesti  on  vaikeaa,  koska  siihen  täytyy  voida  sisällyttää

mahdollisimman monta poikkeusta. Arkipuheessa perheeksi käsitetään yleensä isä, äiti ja

heidän  lapsensa.  Jallinoja  (2000,  10.)  määrittää  perheen  tunnesiteeksi.  Perheenjäsenet

voivat  olla  enimmäkseen  omilla  tahoillaan,  mutta  he  palaavat  yhteen  ehkä  päivittäin,

viikoittain  tai  harvemmin.  Tavatessaan  he  tietävät  olevansa  perhe.  Jallinoja  (2000,  11.)

katsoo,  että  perheellä  on  elämänkaari,  perhe  rakentuu  erilaisten  tapahtumien  kuluessa.

Jallinojan  mukaan  perhe  voi  olla  paljon  muutakin  kuin  äiti,  isä  ja  lapset.  Perheeseen

vaikuttavat niin  sanotut ”kolmannet”,  jotka  muuttavat perheenjäsenten  välisiä  keskinäisiä

suhteita.  Näitä  ”kolmansia”  voivat  olla  lapset,  työ,  alkoholismi  jne.  Aika  on  keskeinen

perhettä muovaava tekijä. (Jallinoja 2000, 10–12.)

Perhe  on  1800luvulla  tarkoittanut  koko  ruokakuntaa  eli  kaikkia,  jotka  asuivat  ja  söivät

talossa. Perheet olivat suurperheitä, joihin kuului monen sukupolven edustajia, esimerkiksi

isovanhemmat  asuivat  yleensä  samassa  taloudessa  aikuisten  lastensa  kanssa.

Teollistunut  yhteiskunta  loi  Suomessakin  modernin  ydinperheen  ideologian.

Ydinperheessä naisella ja miehellä on erilaiset roolit ja toimintapiirit. Perheen muodostavat

isä,  äiti  ja  heidän  lapsensa.  Tärkeäksi  muodostuu  myös  perheelämän  yksityisyys.

Nykyään,  2000luvulla  perhe  on  monimuotoistunut  ja  sitä  on  vaikea  määritellä.  Nykyisin

kysellään  sitä,  mitä  perheellä  oikein  tarkoitetaan.  Enää  ei  ole  mitään  hallitsevaa

perhemallia  vaan perhe  voi  olla  monenlainen, esimerkiksi  yksinhuoltajaperhe,  uusperhe,

lapsiperhe, monivanhempainen perhe jne. (Hirsijärvi ym. 2000, 14–15.)

Forsbergin  (1994,  9.)  määrittäessä perhettä,  hän  viittaa  viiteen  aineellisen organisoinnin

tasoon.  Näitä  ovat:  kotitalous  (ketkä  osallistuva  aineelliseen  tuotantoon,  mikä  on  työn

jako),  asumisen  järjestelyt  (ketkä  asuvat  samassa  taloudessa),  sukulaisuusjärjestelmä

(perimisen  ja  parisuhteen kautta  muodostuvat  yksilöiden  väliset  siteet),  sukupuoli  (muun
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muassa rakkaus, valta ja seksuaalisuhteet) ja sukupolvisuhteet (uusiminen, huolenpito ja

kasvatukseen liittyvät asiat). Kaikki nämä rakenneosat voivat muuttua omassa tahdissaan,

kytkeytyä  tai  olla  kytkeytymättä  toisiinsa.  Edellä  mainitut  asiat  voivat  vaihdella

yhteiskunnasta ja aikakaudesta toiseen. (Forsberg 1994, 9.)

Myös  TolkkiNikkonen  (1992,  14.)  on  sitä  mieltä,  että  perhe  muuttuu  eri  aikakausien

mukana  erilaisten  yhteiskunnallisten  käsitysten  vallitessa.  Muutoksia  tapahtuu  perheen

koossa  ja  rakenteessa.  Nykyään  suurin  osa  suomalaisista  perheistä  on  niin  sanottuja

ydinperheitä.  Ydinperhe  on  kahden  perättäisen  sukupolven  perhe,  jonka  muodostavat

vanhemmat  ja  heidän  lapsensa.  TolkkiNikkonen  (1992,  14.)  lisää  ydinperheen

määritelmään  perinteisen  käsityksen  siitä,  että  mies  on  ansiotyössä  ja  vaimo  kotona.

Ydinperheen  käsitykseen  kuului  ennen  aina  se,  että  mies  ja  nainen  olivat  avioliitossa

keskenään. Nykyisin nämä kaksi ydinperheen perinteistä merkitystä on muuttunut, perhe

on  irrotettu  perinteisestä  työnjaosta,  eikä  avioliitto  ole  enää  vaatimus  ydinperheelle.

(TolkkiNikkonen 1992, 14.)

2.2. Äitiys ja äidin rooli perheessä

Äitiys  on  hyvin  monitahoinen  ilmiö.  Missä  äidin  pitäisi  olla,  kotona  vai  töissä?  Millainen

äidin  pitäisi  olla?  Tähän  vaikuttaa  kulloinenkin  kulttuuri  ja  se,  millaiset  käsitykset  ja

näkemykset  kussakin  kulttuurissa  on  äitiydestä  ja  äidin  paikasta.  Uskomukset  äitiydestä

vaikuttavat  siihen,  miten  äidit  ja  äitiys  nähdään.  Yhteiskunnan  muutokset  vaikuttavat

vanhemmuuden määrittelyyn ja vanhempana toimimiseen. (Katvala 2001, 910.)

Äitiydessä  nainen  on  itse  toimijana.  Ymmärrys  äitiydestä  riippuu  hyvin  paljon  ajasta  ja

kulttuurista. Lisäksi on hyvä muistaa, että äidit  ovat yksilöitä,  joiden kokemukset  ja  tavat

toimia  voivat  olla  hyvinkin  erilaisia.  Äidit  eivät  siis  ole  mikään  yksi  yhtenäinen  ryhmä.

(Katvala 2001, 10–11.)

Äidin  ja  vaimon  osa  perheessä  on  pitkään  ollut  alistettu.  Lasten  hoitaminen  ja

kasvattaminen  on  yleisesti  ollut  äitien  tehtävä  ja  monesti  äidit  ovat  jääneet  kotiin  lasten

kanssa  eristyksiin  muista  aikuisista.  Eristys  on  ollut  fyysistä  eristäytymistä  kodin  seinien

sisäpuolelle,  mutta  paljon  myös  eristyneisyyttä  muista  aikuisista.  Tätä  eristyneisyyttä
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feministit ovat tarkastelleet psykologisena ilmiönä. Äitiyttä sinänsä on pidetty ideologiana.

Ideaaliäidin tehtävä on ollut kasvattaa moraalisesti täydellisiä lapsia ja sitä kautta vastata

kunniallisen maailman ylläpitämisestä. (Vuori 1994, 79–80.)

Kansakoululla oli suuri vaikutus lasten kasvatukseen. Kansakoulu hoiti myös monia lasten

terveyteen  ja  vanhempien  valistamiseen  liittyviä  asioita.  Kansakoulussa  tärkeätä  oli

kasvatus  isänmaallisuuteen,  kuuliaisuuteen,  ahkeruuteen  ja  täsmällisyyteen.  Nämä

tavoitteet  olivat  myös  monen  kodin  kasvatustavoitteita.  Kasvatuksessa  tärkeää  viime

vuosisadan  alkupuolella  oli  myös  sukupuolten  ero,  tyttöjä  kasvatettiin  äitiyteen  ja

kotitalouden hyvään hoitoon ja poikia maataloustöihin. (Vuori 2001, 22.)

Johnson  (Vuoren  1994,  84  mukaan)  näkee  isät  ja  äidit  erilaisina  kasvattajina.

Länsimaisessa ydinperheessä äidit  kasvattavat  tyttö  ja poikalapsia eriytymättömästi  kun

taas isät kasvattavat poikia ja tyttöjä eri tavoin. Johnsonin mukaan isät kasvattavat tyttöjä

vaimoiksi miehille  ja poikia he kasvattavat miehiksi. Äidit kasvattavat tyttäriään enemmän

äidin rooliin. (Vuori 1994, 84, 86.)

Asiantuntijoiden  mukaan  hyvä  äitiys  toteutuu  parhaiten  kahden  vanhemman

ydinperheessä. Äitiyttä pidetään naisen elämän täyttymyksenä ja äidin rakkautta pidetään

luonnollisena  ja  automaattisena.  Tästä  johtuen  äidin  kielteiset  tunteet  tulkitaan

epäluonnollisiksi. Hyvä äiti vaistoaa lapsensa  tarpeet  ja on  läsnä  tämän elämässä. Hyvä

äiti  tarjoaa  lapselleen  turvallisen  ympäristön,  lapsen  kehitykseen  sopivia  virikkeitä  ja  äiti

myös  tarkkailee  lapsen  kehitystä.  Hyvän  äitiyden  vaatimus  edellyttää  naisen  luopumista

omista  toiveistaan  ja  tarpeistaan  ja  elämistä  pelkästään  äidin  identiteetissä.  (Alasuutari

2003, 17–18.)
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2.2. Äidin rooli Suomessa 1800luvun lopusta 1900luvun loppuun

2.2.1. Synnyttäjä

Äidin  pääasiallisena  tehtävänä  on  pitkään  ollut  hoivata  ja  kasvattaa  lapsia.  Aina  ei

kuitenkaan  näin  ole  ollut.  Aikaisemmin,  aina  1800luvulle  asti  äitiys  on  tarkoittanut  vain

lapsen synnyttämistä. Hyvällä äidillä oli kyky synnyttää paljon  lapsia. Naisen merkitys oli

enemmän  olla  vaimo  ja  emäntä,  rakastavan  äidin  tehtävä  ei  ollut  niin  tärkeä.  Mies  oli

vastuussa  oleva  vanhempi,  joka  päätti  lasten  kasvatuksesta.  1800luvun  lopulla  perhe

alettiin  ymmärtää  kahden  vanhemman  ja  lasten  muodostamaksi  kasvatusyhteisöksi  ja

yksityiseksi  alueeksi.  Uskottiin,  että  yhteiskunnan  jatkuvuus  ja  tasapaino  turvataan

huomioimalla entistä  paremmin  perhe  ja  siellä  tapahtuva  lastenkasvatus.  (Katvala  2001,

14–15.)

2.2.2. Yhteiskunnallinen äitiys

Suomalaisessa  vanhemmuudessa  äitiys  on  saavuttanut  erityisaseman  1800luvulla.  Äiti

nähtiin  perheessä  toimivana  vaimona,  äitinä  ja  emäntänä.  Naiset  toimivat  tuolloin  myös

kodin  ulkopuolella.  Rahvaan  ja  työväestön  naiset  tekivät  työtä  kodin  ulkopuolella  ja

sivistyneistön  naiset  kouluttautuivat  ja  tavoittelivat  erilaisia  ammatteja.  Naiset  toimivat

myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Kaikkea naisten toimintaa alettiin kuitenkin jäsentää

ja  muokata  äitiyden  metaforan  kautta.  Naisten  toimintaa  kodin  ulkopuolella  sanottiin

yhteiskunnalliseksi äitiydeksi. Naisten tehtävät vaihtelivat paljon sen mukaan, oliko nainen

naimisissa  vai  ei,  oliko  hänellä  lapsia  ja  oliko  hän  työväestöä,  keskiluokkaa  vai

sivistyneistöä. Yhteiskunnallinen äitiys hallitsi ymmärrystä naisista kansalaisina aina 1950

luvulle asti. (Vuori 2001, 59–61; Alasuutari 2003, 16.)

Maailmansotien jälkeen suomalainen säätyyhteiskunta alkoi hajota ja moderni yhteiskunta

vahvistua.  (Vuori  2001,  20.)  Vanhemmuus  nähtiin  sukupuolikysymyksenä,  erityisesti

naiskysymyksenä.  Äitiyttä  pidettiin  käytännöllisenä  asiana.  Tavoitteena  oli  kasvattaa  ja

hoitaa fyysisesti  terveitä  ja siveellisiä lapsia. Äiti oli se, jonka tehtävä oli huolehtia näiden

tavoitteiden  saavuttamisesta.  Yhteiskunnallisessa  äitiydessä  kaikilla  naisilla  oli  oma
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tehtävänsä.  Äidin  tehtävät  olivat  omassa  perheessä.  Lapsettomien  ja  naimattomien

naisten  tehtävät  olivat  kansalaistoiminnassa  ja  uusissa,  kokoajan  kehittyvissä

naisammateissa. (Vuori 2001, 21–22.)

2.2.3. Äiti, kodin sydän ja sielu

Vähitellen  muodostui  uusi  kotikulttuuri  ja  ydinperheen  ideologia.  Ydinperheessä  äidin

roolista  tuli  hyvin keskeinen. Ydinperheideologiassa yhdistettiin  valtio  ja perhe. Perhe oli

yhteiskunnan keskeinen yksikkö, joka takasi sen, että valtiolle kasvatettiin isänmaallisia ja

kunnollisia kansalaisia. Naisen tuli omistautua vain kodille ja lapsille. Naisen tärkeimmiksi

tehtäviksi tulivat lastenkasvatus, kodinhoito ja kodin hengen luominen. Äiti oli kodin sydän

ja  sielu.  Päävastuu  kasvatuksesta  siirtyi  äidille  ja  isälle  tuli  lähinnä  perheen  elättäjän  ja

huoltajan  tehtävä.  Näin  äitilapsisuhteesta  kehittyi  yksi  suomalaisen  perhekäsityksen

peruspilareista.  Tämä  käsitys  vanhemmuudesta  on  muuttunut  hyvin  hitaasti.  (Katvala

2001, 15–16.)

Edellä  esitetty  äitiys  ja  ydinperheideologia  oli  alkuaan  hyvin  keskiluokkainen  ideologia.

Suomen  maatalousvaltaisessa  yhteiskunnassa  työtä  ja  kotia  ei  sinällään  voinut  erottaa

toisistaan. Näin ollen naisella oli äitiyden lisäksi myös muita tehtäviä maalaistalossa. 1900

luvun alussa vapaaehtoiset ylä ja keskiluokkien naiset valistivat alempien luokkien naisia,

jotta nämä pystyisivät mahdollisimman hyvin hoivaamaan  ja kasvattamaan lapsiaan sekä

huoltamaan kotinsa hyvin ja toimimaan kodin moraalisina tukipylväinä. Valistustoiminnasta

hyvänä  esimerkkinä  on  Marttayhdistys,  joka  perustettiin  1899.  Alkuaikoina  Martta

yhdistyksen  johdossa  olivat  sivistyneistön  naiset,  mutta  jäseniksi  pyrittiin  alusta  asti

saamaan  myös  rahvaan  naisia.  Marttayhdistyksen  ihanteena  oli  ”uusi  uljas

perheenemäntä”,  jonka  valtakunta  olisi  koti.  Sen  lisäksi,  että  Marttayhdistys  antoi

hyödyllisiä neuvoja, se yritti muuttaa aktiivisesti ihmisten arkipäivän tapoja ja elämäntapaa.

Kodin  merkitystä  yhteiskunnassa  korostettiin,  kodeissahan  kasvatetaan  lapset,  joista

riippuu  koko  Suomen  tulevaisuus.  Ajateltiin,  että  yhteiskunta  muodostaa  suuren  kodin,

jossa  myös naisilla  oli  tehtäviä  ja  velvollisuuksia.  Äidit  pitivät  huolta  vähempiosaisista  ja

köyhistä  ja  muiden  lapsista.  Äidillisyyttä  pidettiin  jokaisen  naisen  perusominaisuutena

riippumatta  siitä,  oliko  hänellä  omia  lapsia  vai  ei.  Myös  lapsettomat  naiset  huolehtivat

vähäosaisista. (Katvala 2001, 16–18.)
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2.2.4. Hoivaaja

Vuori (2001, 125–126.) käsittelee äidin  ja pienen lapsen välistä suhdetta. Äidin piti osata

hoitaa  lasta  taitavasti,  jotta  lapsen  fyysiset  perustarpeet  tulivat  tyydytetyiksi.  Sen  lisäksi

1900luvun  alkupuolelta  lähtien  pidettiin  tärkeänä  äidin  ja  lapsen  psykososiaalista

suhdetta. Äidin ja lapsen suhde nähtiin kaikkien lapsen tulevien ihmissuhteiden perustana.

Vuori  (2001,  125–126.)  nimittää  äidin  ja  pienen  lapsen ainutlaatuista  suhdetta  koskevaa

ajattelua  ja  tämän  suhteen  tukemiseksi  tarkoitettuja  käytäntöjä  äidinhoivan  diskurssiksi.

Äidinhoivan  diskurssissa  äitiys  näyttäytyy  jakamattomana.  Siinä  kaikkien  muiden

ihmissuhteiden  merkitys  suljetaan  äidin  ja  pienen  lapsen  suhteen  ulkopuolelle.  Tämän

ymmärryksen  mukaan  miesten  ja  naisten  välinen  työnjako  saa  mielensä  äidin

hoivaroolista.  (Vuori  2001,  125–126.)  1900luvulla  ollaan  oltu  huolissaan  toisaalta

äidillisestä  ylihuolehtimisesta  ja  toisaalta  taas  äidin  puutteesta.  Äitiys  on  nähty

kaikkivoipaisena.  Äiti  on  vastuussa  pienestä  vauvasta  ja  vauva  on  täysin  riippuvainen

äidistä,  näin äiti  nähdään  lapselle  kaiken hyvän  ja  pahan  lähteenä, äidillä  on  suuri  valta

lasta hoivatessaan ja kasvattaessaan. (Vuori 1994, 80–81.)

2.2.5. Perheen emäntä

Suomen  itsenäisyyden  alkuaikoina  naisten  yhteiskunnallisesti  legitiimi  paikka  nähtiin

äitiyden  toteuttamisena.  Tässä  äidin  tehtävänä  oli  lasten  siveellinen  ja  emotionaalinen

kasvatus. Äiti huolehti myös lasten hengellisestä kasvatuksesta. (Koski, 2001, 55.) Naisen

ihanteena oli Alasuutarin (2003, 16–17.) mukaan perheenemännyys. Naisen tuli olla hyvä

vaimo ja emäntä ja hänen toimintapiirinsä oli koti. 1900luvun alussa oltiin sitä mieltä, että

naiseus  toteutuu  erityisesti  lasten  kasvatuksessa  ja  se  myös  osoitettiin  naisen

velvollisuudeksi.  Miehen  velvollisuus  sitä  vastoin  oli  huolehtia  perheen  toimeentulosta.

Tämä naisten ja miesten asemaa koskeva näkemysten muutos oli osa yleistä familistisen

perhekäsityksen vahvistumista  länsimaissa.  Ihanteellisen perheen malliksi  tuli  ydinperhe,

jonka keskus oli äiti. Äidin ja lapsen suhteesta tuli perhekäsityksessä hyvin keskeinen osa.

(Alasuutari 2003, 16–17.)
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Toisen  maailmansodan  aikana  äiti  tai  emäntäkansalaisuus  muodostui  eräänlaiseksi

naisihanteeksi. Äitikansalaisilla  oli  aktiivinen,  jopa  poliittinen  rooli  yhteiskunnassa. Sotien

jälkeen  vapaaehtoinen  neuvonta  ja  huoltotyö  ei  ollut  enää  vain  sivistyneimpien  naisten

tehtävä vaan siitä tuli lähes jokaisen naisen arkipäivää. (Katvala 2001, 18.)

Familistinen  perhekäsitys  korostaa perheen arvoa  sinänsä. Familistisen  perhekäsityksen

mukaan  äidillä  on  vastuu  kodista  ja  lapsista.  Toisaalta  familistisen  perhekäsityksen

mukaan  lapsen  koti  on  vanhempien  välit,  eli  se,  kuinka  hyvin  vanhemmilla  menee

keskenään.  Sen  sijaan  maternalistisen  perhekäsityksen  mukaan  lapsen  koti  on  äidin

hyvinvointi.  Äidin  ilo  on  lapset,  jotka  palkitsevat  äidin  vaivat.  Maternalismissa  korostuu

äitiys  ja  äidillisyys,  mutta  se  pyrkii  muuttamaan  äitiyttä  julkiseksi  ja  oikeutetuksi  koko

yhteiskunnassa. (Kuivakangas 1998, 89.)

Maternalismilla on ollut monia erilaisia määrityksiä, sillä on tarkoitettu 1800–1900lukujen

vaihteeseen  ajoittunutta  naisliikkeen  äitiyspainotusta,  äitien  kansalaisliikkeitä

Yhdysvalloissa  ennen  äänioikeuden  saavuttamista  tai  yhtä  feminismin  suuntausta

eurooppalaisissa naisliikkeissä. Maternalismitutkijat ovat kuitenkin olleet yhtä mieltä siitä,

että  länsimaisilla hyvinvointivaltioilla on maternalistinen  juuri  tai alkuperä. Amerikkalainen

näkökulma  maternalismiin  painottaa  naisten  aktiivisuutta  kansalaisliikkeissä,  erityisesti

hyväntekeväisyys  ja  vapaaehtoistyössä.  Eurooppalainen  ja  erityisesti  pohjoismaalainen

näkökulma  sen  sijaan  painottaa  tämän  lisäksi  naisten  parlamentaalista  aktiivisuutta  ja

toimintaa valtiossa. ( Bock & Thane 1991, 116; Nätkin 1997, 18–20.)

Suomessa  1800  ja  1900lukujen  vaihteessa  suomalaisuuden  sisällöksi  vakiintui

Snellmanin edustama hegeliläisyys. Tämän ydintermi oli yhteisö, esimerkiksi kansakunta.

Naiset  saivat  tässä  yhteisössä  erikoisen  aseman,  naiset  pääsivät  kansakunnan

rakentajiksi  erityisesti  äiteinä.  Suomalaisuutta  on  tarkasteltu  pitkälti  miesten  tuottamana

historiankirjoituksena,  naiset  ovat  jääneet  vähemmälle.  1900luvun  alkuvuosikymmeninä

Suomessakin  toimi  naisliike,  jonka  toimintaa  voidaan  kuvata  maternalistiseksi.  Ehkä

suomalaisesta  agraarisesta  yhteiskunnasta  johtuen  suomalainen  naisliike  muodostui

äitiys  ja  emännyyspainotteiseksi.  Suomalaiseen  äitikuvaan  on  liittynyt  Euroopan  ja

Amerikan  maita  enemmän  työnteko,  kollektiivisuus  ja  yhteiskunnallinen  vaikutusvalta.

Suomessa  maternalismi  on  merkinnyt  äitiyden  poliittista  muunnelmaa  ja  se  on  toiminut

vertauskuvana  naisten  kohoamiselle  luonnontilasta  varteenotettavaksi  poliittiseksi
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voimaksi. Naisella oli äitinä tai maternalistisen politiikan tekijänä paikka myös kulttuurissa.

(Nätkin 1997, 21–24.)

Nätkin  (1997,  27.)  määrittelee  maternalismin  toisaalta  poliittisiksi  liikkeiksi,  joissa  naiset

pyrkivät edistämään äitien ja lasten sekä samalla perheiden hyvinvointia ja toisaalta myös

ajattelutavaksi, jossa äitiä ja lasta ei ole erotettu toisistaan. Nätkinin määritelmä ei edellytä

biologista  äitiyttä.  Suomessa  samoin  kuin  muualla  maailmassa  monet  maternalistisen

politiikan toimijat eivät  itse ole biologisia äitejä. ( Bock & Thane 1991, 116; Nätkin 1997,

27.)

2.2.6. Naiset töissä kodin ulkopuolella

Toisen  maailmansodan  aikana  naisten  työssäkäynti  lisääntyi  paljon.  Sotien  jälkeen

teollistuminen  aiheutti  sen,  että  naisia  rupesi  yhä  enemmän  siirtymään  töihin  ja  pois

maaseudulta. Naisille suunnattuja uusia palveluammatteja syntyi lisää, kun peruspalveluja,

mm  sairaanhoitoa  lisättiin.  (Katvala  2001,  19.)  1950luvulta  lähtien  alkoi  voimakkaasti

lisääntyä kaikkien naimisissa olevien naisten työssäkäynti. (Vuori 2001, 25.)

Äitikeskeisyyden tilalle alkoi 1950luvun lopulta lähtien vähitellen tulla sukupuolten välistä

tasaarvoa  korostava  ideologia.  Haluttiin  sukupuolten  välisen  eron  sijaan  korostaa

sukupuolten  samanlaisuutta.  1960luvun  murros  antoi  naisille  mahdollisuuden  yhdistää

perheen,  lapset  ja  työssäkäynnin.  Äitien  ansiotyöstä  tuli  äitien  oikeus  ja  itsenäisyyden

perusta.  Äitien  työssäkäynnille  annettiin  uusi  kulttuurinen  merkitys,  kun  äidit  saivat

yhdistää  kodin  ja  työn.  (Katvala  2001,  19.) Silti  äidin  ensisijaisuutta  lapsen kasvattajana

haluttiin yhä korostaa. (Alasuutari 2003, 17.)

2.2.7. Jaettu vanhemmuus

Lasten hoito ja kasvatus oli mielletty 1960luvun murrokseen asti lähes yksinomaan äitien

asiaksi.  1960luvun  sukupuoliroolikeskustelu  nosti  esille  vaatimuksen  siitä,  että  myös

miesten  pitäisi  hoitaa  kotia  ja  lapsia.  Näiden  vaatimusten  avulla  haluttiin  aluksi  vain
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laajentaa  naisten  toimintakenttää.  Vähitellen  heräsi  ajatus,  että  lasten  hoitaminen  oli

tärkeää  myös  isille  itselleen  ja  ennen  kaikkea  lapsille.  Jotta  lapsista  voisi  kasvaa

sukupuolirooleiltaan  joustavia  ja  tasavertaisia aikuisia, heidän  tulisi  saada  roolimalli  sekä

äidiltä että isältä. Tätä Vuori nimittää jaetun vanhemmuuden diskurssiksi. (Vuori 2001, 30,

126.)

1960  ja  1970luvuilla  naisten  työssäkäynti  lisääntyi  voimakkaasti.  1990luvulla  alle

kouluikäisten  lasten  äitien  työssäkäynti  väheni  ja  kotitaloustyötä  tekevien  naisten  osuus

kasvoi. Tähän ovat vaikuttaneet äitien sosiaaliturvan paraneminen ja työlainsäädäntö, joka

takaa  naisille  paluun  työmarkkinoille  väliaikaisen  kotona  olon  jälkeen.  Kotiäitiys  1990

luvulla keskittyi siihen vaiheeseen, kun lapset ovat pieniä. Yleensä se ei jatku sen jälkeen,

kun  lapset  ovat  yli  kolmivuotiaita.  Viimeistään  se  loppuu  useimmiten  silloin,  kun  lapset

lähtevät kouluun. (Vuori 2001, 29–30.)

2.2.8. Äitiys naisen vapautumisen esteenä

1970luvulla  äitiyttä  pidettiin  Suomessa  naisen  vapautumisen  esteenä  ja  naisen  sorron

tärkeimpänä  ilmentymänä. Naisen  ruumista pidettiin  kahleena,  joka esti  häntä  tulemasta

tasaarvoiseksi  miehen  kanssa.  Tämän  ajatuksen  mukaan  äitiyteen  ei  liittynyt  mitään

positiivista eikä miellyttävää. Näitä ajatuksia nousi lähinnä feministeiltä. Äitiys ja feminismi

eivät  sopineet  yhteen.  Rich  (Katvalan  2001,  20  mukaan)  jakoi  äitiyden  kahteen  osaan,

kokemukseksi  ja  instituutioksi.  Äitiydellä  on  näin  ollen  kaksi  eri  merkitystä.  Äitiys

kokemuksena  on  jotakin  jokaisen  naisen  omaa.  Toisaalta  äitiys  on  kuitenkin

yhteiskunnallinen  instituutio,  jonka  tehtävä  on  taata äitien  pysyminen  miehisen  kontrollin

alla.  Tämän  kahtiajaon  pohjalta  on  voitu  asettaa  vastakkain  naisten  henkilökohtaisia

tuntoja äitinä olemisesta  ja  toisaalta eri asiantuntijoiden esittämiä  idealisoituja normeja  ja

odotuksia. Äitiys on joka tapauksessa jotain erityistä, jota miehet eivät voi kokea. (Katvala

2001, 20.)

1980luvulla alkanut naistutkimus kohdisti kritiikkiä äitiyden määrittelyyn. Haluttiin osoittaa

äitimyytti  osaksi  naisen  alistamista  ja  se  haluttiin  kaataa.  Äidinrakkauden  perustuminen

universaaliin  äidinvaistoon kumottiin  ja  todettiin  sen  olevan historiallisesti  muuttuva asia.
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1980luvulla  kiinnostuttiin  äidin  arkielämästä  ja  alettiin  huomioida  naisten  kokemukset

äitiydestä ja äitiyden merkitys naisten elämään. Suomessa oltiin kiinnostuneita äitiyden ja

työuran yhteensovittamisesta. (Katvala 2001, 21.) 1980luvulla  lainsäädännössä siirryttiin

yhä  enemmän  äitiyttä  määrittävistä  laeista  sukupuolineutraaleihin  lakeihin.  Nämä  lait

koskivat vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä isien erikoisoikeuksia. (Vuori 2001,

31.)

1990luvulla ja vuosituhannen vaihteessa äideistä on haluttu tehdä näkyviä ja tutkimus on

kiinnostunut  naisten  keskinäisistä  eroista  äiteinä.  On  myös  oltu  kiinnostuneita  siitä,

millainen  halukkuus  tai  haluttomuus  naisilla  on  tulla  äidiksi.  Äitiyskeskusteluun  on  viime

aikoina tullut myös adoptioäidit ja heidän äitiytensä. (Katvala 2001, 21.)

Miriam Johnsonin (Vuoren 1994, 83 mukaan) mielestä naiset ovat äiteinä toimintakykyisiä

ja vahvoja, mutta vaimoina he ovat alistettuja, he ovat ”toisia” suhteessa miehiin. Nykyään

naiset  ovat  lisänneet  toimintakykyään  sekä  äiteinä,  mutta  myös  itsenäisinä,

riippumattomina  kansalaisina  ja  palkkatyöläisinä.  Näin  myös  vaimous  saa  uusia  puolia.

(Vuori 1994, 84.)

2.2.9. Äidin ja lapsen sosiaalinen, vastavuoroinen vuorovaikutussuhde

Suomessa  1990luvulla  isät  olivat  jo  paljon  mukana  lastenhoidossa,  vaikka

kokonaisvastuu  lapsen  hoidosta  oli  vieläkin  äidillä.  Äidit  halusivat  auttaa  lastaan

kehittymään  kokonaisvaltaisesti.  Äidin  ja  lapsen  suhde  on  sosiaalinen  suhde,  jota  he

kumpikin  muokkaavat  omalla  toiminnallaan.  Äidin  ja  lapsen  toiminta  on  vastavuoroista.

Vanhempien  ja  lasten  välinen  suhde  on  aina  valtasuhde,  mutta  se on  epäsymmetrinen.

Aikuisella  on  sellaisia  sosiaalisia  kykyjä  ja  resursseja,  jotka  lapsen  täytyy  saavuttaa

tullakseen  aikuiseksi,  ja  saadakseen  itselleen  samanlaista  valtaa.  Tähän  valtaan  liittyy

aina ainakin potentiaalinen vastarinnan mahdollisuus. Lapsi voi vastustaa äitiään monella

tavalla  ja vedota lapsen asemaansa. Vuoren (1994) mukaan aikuisen tulisi saada aikaan

lapsen  suostumus  eri  asioihin.  Äidin  tulee  pitää  kiinni  auktoriteetistaan,  mutta  lapsen

kasvaessa  hänen  täytyy  myös  vähitellen  vähentää  auktoriteettiaan  ja  irtautua  siitä.

”Huolehtiva” äiti voi piilottaa konfliktit  ja suostutella lasta niin, että tämä tuntee tekevänsä
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oman valinnan, vaikka äiti pitääkin kiinni omasta auktoriteetistaan. ”Rajojen asettaja” äiti

asettaa lapselleen rajat,  joista pidetään kiinni vaikka avoimessa konfliktissa. (Vuori 1994,

87–92; Vuori 2001, 32.)

2.2.10. Äitiys, oikeus vai taakka?

1900luvulla äitiyden ideologian muuttuminen on kohdannut paljon vastustusta. Ideaalisen

äitiyden  vaatimuksista  on  kiistelty  paljon  ja  kiistellään  vieläkin.  Naiset  ovat  joutuneet

käymään kamppailua oikeudesta äitiyteen ja oikeudesta vapaaehtoiseen lapsettomuuteen.

(Katvala 2001, 19.) Näitä kamppailuja käydään yhä edelleen 2000luvulla. (Muun muassa

hedelmöityshoidot)  Nykyisin  on  kuitenkin  ymmärretty,  että  myös  äidillä  on  keskenään

ristiriitaisia  vaatimuksia  sekä  yksityisellä  että  julkisella  puolella.  Vanhan,  keskiluokkaisen

äitiyden  ideologian  murtamisen  välineenä  on  ollut  se,  että  äiti  nähdään  myös

seksuaalisena olentona eikä vain moraalisena esikuvana. Nykyään äitiys nähdään yhtenä

vaiheena  naisen  elämässä.  (Katvala  2001,  20–21.)  Äitiä  pidetään  silti  yhä  lapsen

ensisijaisena ja tärkeimpänä kasvattajana. Tämä näkemys rakentuu toisaalta traditioon ja

vallitseviin  tapoihin, mutta  toisaalta näkemyksille biologiasta  ja äidin  luonnosta. Kun äitiä

pidetään  lapsen  ensisijaisena  kasvattajana,  siitä  seuraa  se,  että  äitiä  syyllistetään,  jos

lapsen  kehitys  ei  suju  normaalisti.  Toisaalta  äidin  tehtäviin  on  laskettu  kuuluvan  isän

toiminnan  seuraaminen  ja  huolehtiminen  jaetun  vanhemmuuden  toteuttamisesta.

(Alasuutari 2003, 17.)

Äitiys  ja  hyvä  äitiys  ei  ole  universaali  ilmiö  vaan  se  on  jokaisen  kulttuurin  oma  tuote.

Nykyisin  Suomessa  on  melko  harvinaista,  että  naisella  olisi  ura  vain  äitinä.  Suurin  osa

naisista on ison osan elämästään ansiotyössä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on vallalla

sellaiset  arvot,  että  useimpia  naisia  hävettää  sanoa  olevansa  ”vain”  kotona.  Kotona

olemista  joudutaan  perustelemaan  muille,  mutta  myös  itselle.  Suomalaisessa

yhteiskunnassa päävastuu  lastenkasvatuksesta on hyvin usein vieläkin äidillä. Tosin  isät

osallistuvat  yhä  enenemässä  määrin  lastenhoitoon  ja  kasvatukseen.  Nykyisin  on

tunnustettu  myös  se,  että  äiti  voi  olla  väsynyt  tai  masentunut.  On  puhuttu  myös

särkyneestä  äitiydestä.  Vihaista  ja  väkivaltaista  äitiä  pidetään  poikkeavana  ja  pahana.

Äidin vihan katsotaan olevan epäluonnollista. (Katvala 2001, 22–24.)
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2.3. Äitiys ja naiseus tutkimuksen kohteina

1800–1900lukujen vaihteessa Suomessa oli naisliikkeen ensimmäinen aalto, jolloin naiset

ensimmäisen  kerran  julkisesti  heräsivät  taistelemaan  omista  oikeuksistaan.  Silloin

naisliikkeen toiminta painottui äitiyteen ja siihen liittyviin asioihin. Naisliikkeen toinen aalto

sijoittuu  1960luvulle.  Silloin  ei  enää  pidetty  vain  äitiyttä  naisen  elämän  täyttymyksenä

vaan  esimerkiksi  aborttikysymys  nousi  kansainvälisessä  naisliikkeessä  keskeiseksi.

Nainen haluttiin vapauttaa ruumiinsa orjuudesta  ja äitiydestä. Tässä vaiheessa kaikki se,

mikä  erotti  naisruumiin  miesruumiista,  tulkittiin  negatiiviseksi.  Äitiyttä  pidettiin  naista

alistavana asiana  ja  tämä haluttiin kumota. 1980  ja 1990luvuilla ei enää kielletty äitiyttä

vaan  sitä  haluttiin  tutkia  tarkemmin.  Pyrittiin  pienimuotoiseen,  yksityiskohtaiseen

tutkimukseen, jossa tutkittiin esimerkiksi naisten välisiä eroja. (Nätkin 1997, 15–16.)

Naisnäkökulma  äitiyteen  on  hyvin  jännitteinen.  Naiset  nähdään  toisessa  ääripäässä

holhouksen, sääntelyn ja kontrollin uhreina ja toisessa ääripäässä taa toimivina, vahvoina

ja  aktiivisesti  kamppailevina.  Pohjoismaiselle  naistutkimukselle  on  luonteenomaista

hyvinvointivaltioihin ja naisten saavutuksiin keskittyvä tutkimus. Hyvinvointivaltion nähdään

sekä  sääntelevän  että  tukevan  naisten  pyrkimyksiä.  Se  myös  jakaa  heidän

uusintamisvastuutaan, muun muassa äitiyttä. (Nätkin 1997, 17)
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3. KASVATUS

3.1 Kasvatus Jumalan ja isänmaan kunnioittamiseen

Hirsijärvi  ym.(2000,  27.)  määrittelee  kasvatusmenettelyt  toiminnoiksi,  joita  vanhemmat

valitsevat  puuttuakseen  lasten  toimintaan  ja  tekemisiin  ohjaamalla  heitä.  Tunnetuimmat

kasvatusmenettelyt ovat sanallinen ohjaus, palkitseminen ja rankaiseminen. Palkitseminen

voi  olla sosiaalista  tai  aineellista.  Sosiaalisia  palkkioita ovat  kiittäminen sekä  huomion  ja

kiintymyksen  osoittaminen.  Aineellisia  palkkioita  ovat  erilaiset  etuudet  ja  palkkiot,  joita

lapselle  voidaan  antaa.  Rankaiseminen  voi  olla  psyykkistä  tai  fyysistä.  Kasvatuksessa

voidaan  käyttää  kurinpitomenetelmiä,  joita  ovat  vallan  korostaminen,  kiintymyksen

kieltäminen  ja  ohjaaminen.  Vallan  korostamista  ovat  ruumiillisen  rankaisemisen  sekä

väkivaltaisten  pakkokeinojen  ja  niillä  uhkailun  suosiminen  ja  aineellisten  palkkioiden  ja

etuoikeuksien kieltäminen. Kiintymyksen kieltäminen tarkoittaa lapsen huomiotta jättämistä

ja eristämistä. (Hirsijärvi ym. 2000, 27–28.)

Kun  lapsia  kasvatetaan,  ollaan  aina  ihmisen  yhteisöllisyyden  peruskysymysten  äärellä.

Lapsi pyritään kasvatuksen avulla liittämään oman yhteisönsä ja yhteiskuntansa jäseneksi.

(Koski  2001,  164.)  Värri  (1997,  113–114.)  pelkistää  kysymyksen  kasvatuksen

eettisyydestä näin: ”tapahtuuko kasvatus lasta varten vai onko se lapsen kasvatusta jotain

muuta  varten?”  Jos  lasta  kasvatetaan  jotakin  muuta  varten,  vanhemmat  ajattelevat

tekevänsä  ja  käyttäytyvänsä  lasta  kohtaan  tietyllä  tavalla,  jotta  lapsesta  tulisi

halutunlainen, esimerkiksi insinööri tai jumalaapelkäävä. (Värri 1997, 113–114.)

Suomessa  oli  itsenäisyyden  alkuaikoina  kasvatuksen  moraalisen  järjestyksen  perusta

isänmaan  ja  Jumalan  kietoutuminen  yhteen  kristillisen  ihmisen  ja  kansalaisyksilön

hyveiden  toisiinsa  sulautuneessa  kokonaisuudessa.  Nämä  luterilaisuudesta  ja

kansallisuusaatteesta  asetetut  moraaliset  ja  yhteiskunnalliset  määritykset  elivät

kasvatuksessa  1960luvulle  asti.  Kaikki  suomalaiset  lapset,  köyhemmät  ja  rikkaammat,

haluttiin  kasvattaa  sisäisesti  hyviksi,  puhdassydämisiksi  ja  nöyriksi  kristityiksi  Suomen

kansalaisiksi.  (Koski  2001,  31.)  Lapset  haluttiin  kasvattaa  ahkeruuteen.  Toisaalta  poikia

kasvatettiin  erilaisiin  toimiin  kuin  tyttöä.  Pojat  opetettiin  alusta  pitäen  miesten  töihin,
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maanviljelykseen ja ulkotöihin. Tyttöjä opetettiin huolellisuuteen kodin töissä. Leipominen,

ompeleminen ja kodista huolehtiminen olivat tytölle tärkeitä taitoja, ettei hän jäisi ”vanhaksi

piiaksi”,  ilman  miestä,  niin  kuin  sanottiin.  (  Malmberg  1990,  100–101.)  Esimodernissa

yhteiskunnassa  ennen  teollistumista  lapset  kasvatettiin  vanhemmuuteen  sukupolvelta

toiselle siirtyvien mallien ja perinteiden avulla. (Hirsijärvi ym. 2000, 12–13.)

3.2. Kiltit tytöt ja aktiiviset pojat

Yhä  edelleen  1990luvulla  vanhemmat  odottivat  tytöiltä  erilaista  käytöstä  kuin  pojilta.

Tyttöjen  odotettiin  yhä olevan  avuliaita  ja  ottavan huomioon  toisten  tarpeet. Tyttöjen  tuli

olla  kilttejä,  siistejä  ja  tunnollisia.  Pojat  saivat  vanhempien  mielestä  olla  paljon

sisukkaampia,  itsenäisiä  ja aloitekykyisiä. Pojille  sallittiin  jopa  tietynlainen uhmamielisyys

ja hyökkäävyys. Lasten leikkikielloissa on noudatettu tyttöjen kohdalla paljon ankarampaa

asteikkoa kuin poikien kohdalla. Tyttö on saanut ankarat nuhteet sotkettuaan vaatteensa

kuralammikkoon.  Toisaalta  pojan  ladonpolttopuuhista  ovat  vanhemmat  voineet  kertoa

salattua  ylpeyttä  äänessään.  Poikien  kolttosiin  on  suhtauduttu  huvittuneesti,  tyttöjen

kohdalla  on  oltu  ankarampia.  Tästä  voi  seurata,  että  pojan  mieleen  tulee  käsitys,  ettei

kiltteys sovi  kunnon pojalle ollenkaan. Näin yhteiskunnan roolimallit heijastuvat  lapsiin  jo

pienestä  pitäen  ja  he  omaksuvat  ne  roolit,  joita  tytöltä  ja  pojalta  odotetaan.  (Malmberg

1990, 101.)

Malmberg  (1990,  101–102.)  kirjoittaa  ruotsalaisten  Einarssonin  ja  Hultmanin  Ruotsissa

1980luvulla  tekemästä  tutkimuksesta.  Tämän  tutkimuksen  mukaan  vanhempien

kielellinen  käyttäytyminen  lapsia  kohtaan  mukailee  tiettyjä  roolikäsityksiä.  Tytöille

puhutaan  lempeästi  ja  heidän  kanssaan  leperrellään  enemmän.  Pojille  puhuttaessa

käytetään erilaista  kieltä  joka  tavoittelee  reippautta: ”Iso poika  ei  itke.”  Näin  vanhemmat

ohjaavat  lastensa käyttäytymistä hienovaraisesti. Tytöt saavat pienestä pitäen kielellisesti

paremmat  valmiudet  pitää  yllä  ihmissuhteita  ja  keskustella,  kun  taas  pojat  ohjautuvat

käskemiseen, säännöistä keskustelemiseen ja esiintymiseen. (Malmberg 1990, 101–102.)

Jos  tyttöjen  ja  poikien  leikkejä  vertailee,  edellä  mainitut  näkemykset  vahvistuvat.  Tytöt

leikkivät mieluiten kahdestaan  tai  kolmisin.  He  leikkivät  usein  koti  ja  roolileikkejä,  joissa



17

tulee  vaistonvaraisesti  harjoitettua  sosiaalisuutta.  Pojat  sen  sijaan  harrastavat  pelejä,

kilpailuja  ja  leikkejä  suuremmissa  ryhmissä.  Näissä  leikeissä  opitaan  johtajuutta  ja

käskemiskykyä. Poikien  leikit ovat hyvin  toiminnallisia,  eikä  niissä  harjoitella  keskustelun

taitoja. (Malmberg 1990, 102.)

3.3. Vanhemman ja lapsen välinen kasvatussuhde

Vanhemman  ja  lapsen  kasvatussuhde  alkaa  lapsen elämänehtojen  turvaamisesta.  Pieni

lapsi  tarvitsee  usein  välitöntä  apua  ja  hän  on  täysin  riippuvainen  toisista  ihmisistä

säilyäkseen  hengissä.  Värri  (1997,  115.)  pitää  vanhemmuuden  perustana  välitöntä

auttamisvastuuta.  Vanhemmuus  velvoittaa,  vaikka  vanhemmat  eivät  edes  tiedostaisi

vastuutaan kasvattajina. Kasvattaja  joutuu  monesti  rajoittamaan  lapsen  toimintaa  lapsen

turvallisuuden takia. Esimerkiksi liikenteessä kasvattaja joutuu ohjaamaan lasta, ettei lapsi

joutuisi  liikenneonnettomuuteen.  Toisaalta  kasvattaja  joutuu  kasvattamaan  lasta

yhteisömoraalin  näkökulmasta,  tällaista  kasvatusta  ovat  esimerkiksi  siisteys  ja

tapakasvatus. (Värri 1997, 113–115.)

Vanhemmuus ei ole yhteiskunnasta erillään, vaan äitiys ja isyys heijastavat aina kyseistä

aikakautta  ja  sen  perheideologiaa.  Koulu  sekä  epäviralliset  kasvattajat,  esimerkiksi

vertaisryhmät,  mediat,  harrastukset  yms.  Vaikuttavat  myös  lasten  ja  nuorten

sosialisaatioon. Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä monet eri elämänalueisiin liittyvät

traditiot  ovat  murtuneet  ja  muuttuneet  sopimuksenvaraisiksi.  Tästä  johtuen  työntekoa,

auktoriteettisuhteita,  sukupuolirooleja  ja  identiteetinmuodostusta  koskevat  normistot  ovat

menettäneet  sitovuuttaan.  Tämä  näkyy  siinä,  että  vanhemmilla  ei  ole  enää  ehdotonta

auktoriteettiasemaa viisauden, tiedon ja elämäntaidon edustajina. (Värri 1997, 118–120.)

Värri  (1997,  121.)  jakaa  vanhemmuuden  vastuualueet  kolmeen  osaan:  elämän  ehtojen

turvaamiseen, maailmaan orientoitumiseen ja olemisen mysteeriin vastaamiseen. Lapsen

elämänehtoja  vanhemmat  turvaavat  alusta  asti,  koska  lapsi  ei  säilyisi  hengissä  ilman

vanhempien  jatkuvaan huolenpitoa. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä tämä hänen välitön

avuntarve  vähenee.  Vanhemmat  kuitenkin  ovat  avainasemassa  lapsen

toimintamahdollisuuksien ja kehitysedellytysten turvaajina. Tämä on samalla myös lapsen

maailmaan  orientoimista.  Värrin  (1997,  124.)  mukaan  kaikkein  tärkeintä  lapsen
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kasvuilmapiirissä  on  vanhempien  ja  lapsen  välinen  perusluottamus.  Näin  ollen  lapsen

elämänehtojen turvaaminen on samalla lapsen maailmaan orientoimista. (Värri 1997, 121–

125.)

Maailmaan  orientoitumisella  Värri  (1997,  126.)  tarkoittaa  sitä,  että  lapsen  hyvä  kasvu

turvataan sosiaalisessa  todellisuudessa. Lapsi  on kasvatussuhteen alussa epäitsenäinen

ja  riippuvainen  kasvattajistaan.  Vanhempilapsi  kasvatussuhteen  ensisijaisia

kasvatustavoitteita on lapsen itsenäistyminen ja kasvu vastuuseen. Vanhemmat opettavat

lapselleen  yhteisön  perussääntöjä,  tapoja,  normeja  ja  moraaliperiaatteita.  Vanhempien

primaarisosialisaatiossa  lapselleen  antama  maailmankuva  on  pitkään  lapselle  ainut

maailmankuva.  Kun  vanhemmat  kasvattavat  lastaan,  kasvatuksessa  suuntaudutaan

perheen  ulkopuoliseen  maailmaan.  Kasvatukseen  ja  kasvattamiseen  vaikuttaakin  aina

ympäröivä  yhteiskunta  ja  sen  viralliset  ja  epäviralliset  kasvatus  ja

sosialisaatioasiantuntijat.  Värrin  (1997,  133.)  mukaan  lapsen  toivotaan  orientoituvan

maailmaan niin, ettei hän erottuisi muista negatiivisesti. (Värri 1997, 126–133.)

Kosken  (2001,  114.)  mukaan  lapsen  ja  vanhempien  välinen  suhde  ja  kotikasvatus  ovat

hyvin  merkittävässä  asemassa  siinä,  että  lapsi  oppii,  mitä  ovat  ystävälliset,  iloiset  ja

ymmärtäväiset suhteet ihmisten kesken. Vanhemmilla on suuri valta siihen, millaisia arvoja

lapset tulevat sisäistämään. Tämä on tunnustettu myös pedagogisessa kirjallisuudessa ja

koulujen opetussuunnitelmissa. (Koski 2001, 114.)

Nykyaikana  lasten  ei  tarvitse  enää  rakastaa  vanhempiaan  nöyrtyen  kaikessa  heidän

edessään  kuten  ennen.  Sen  lisäksi  Jumalaa  ei  kunnioiteta  enää  niin  kuin  ennen.  Tästä

seurauksena vanhemmat edustavat sosiaalisten ystävyyssuhteiden mallia lapselle. (Koski

2001, 115.)
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4. SUOMALAINEN LASTENKIRJALLISUUS

4.1. Lastenkirjallisuus, lastenkirjailijat ja lastenkirjallisuuden
tehtävät

Suomessa  kirjoitetaan  ja  kustannetaan  paljon  hyviä  lastenkirjoja.  Lastenkirjailijat  eivät

välttämättä  itse  halua  luokitella  kirjojaan  mihinkään  tiettyyn  lajiin.  Parhaimmillaan heidän

kertomuksensa  ovat  universaaleja  ja  ne  sopivat  jokaiselle  ikäkaudelle.  Parhaimmat

lastenkirjat  ovat  iättömiä  ja  ajattomia,  joita  sekä  aikuinen  että  lapsi  haluavat  ja  jaksavat

lukea.  ”Hyvässä  lastenkirjassa  on  perimmäisenä  tunto  ihmisenä  olemisesta,  hyvän  ja

pahan taistelusta.” (Jokipaltio, 1990, 49.) Lastenkirjallisuudessa tekstin pitäisi olla valoisaa,

lapsille ei  saa kasata huolia  kirjallisuuden kautta. (Sarmavuori 1986, 80; Jokipaltio 1990,

47–49.)

Lastenkirjallisuutta  määrittelevät  aina  aikuiset  itse  laatimillaan  käsitteillä.  Lapset  ovat

yleensä  mukautuvaista  yleisöä,  he  eivät  useinkaan  saa  mahdollisuutta  kritisoida  heille

suunnattua  kirjallisuutta.  Kärjistäen  lastenkirjallisuuden  voidaan  tulkita  aikuisten

kirjoittamana  olevan  suunniteltu  palvelemaan  vallassa  olevaa  yhteiskuntaa  ja  sen

ylläpitämää aikuisten kulttuuria. (Hunt 1994, 67.)

Niin kuin kaikessa muussakin kirjallisuudessa, myös lastenkirjallisuudessa on sekä taidetta

että  viihdettä.  Lastenkirjailija  Leena  Laulajainen  haluaa  muistuttaa,  että  vaikka  viihde

helposti  meneekin  kaupaksi  ja  perille  lapsille, niin  myös  taidekirjallisuudelle pitäisi  antaa

sijaa.  Taide  on  lapselle  kasvun  väline.  Laulajainen  kaipaa  suomalaiseen

lastenkirjallisuuteen  myös  kulttuurin  laajentamista,  enemmän  tietoa  muista  kulttuureista.

Suomessa  lastenkirjallisuuden  tehtävänä  on  aina  pidetty  perinteen  siirtämistä  uusille

sukupolville.  Tämän  lisäksi  olisi  hyvä  ottaa  lastenkirjallisuudessa  huomioon  myös  muut

kulttuurit.  Lastenkirjailijan  tehtävä  ei  ole  olla  opettaja,  mutta  lastenkirjoissa  voi  olla

opetustakin  sopivasti  mukaan  sulautettuna.  Lapset  tarvitsevat  kirjallisuudessaan  sekä

proosaa että lyriikkaa niin kuin aikuisetkin. (Sarmavuori 1986, 80; Jokipaltio 1990, 54–56.)
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4.1.1. Nuorisokirjallisuus

Nuorisokirjallisuus on  suunnattu nuorille,  se  koskettelee  heidän elämänpiiriään  ja  nuoret

lukevat  sitä.  Suomessa  nuorisokirjallisuudella  tarkoitetaan  yleisesti  lapsille  ja  nuorille

tarkoitettua  kirjallisuutta,  tähän  kuuluu  myös  lasten  ja  nuorten  itselleen  omaksuma

kirjallisuus,  joka  ei  aina  alun  perin  ole  tarkoitettu  nimenomaan  lapsille  tai  nuorille.  Siksi

nuorisokirjallisuuden  rajat  ovat  hieman  häilyviä.  Rajat  voivat  myös  vaihdella  aikojen

kuluessa, koska lapsilla  ja nuorilla on eri aikoina eri suosikkikirjat  ja  joskus ne voivat olla

alun perin aikuisille kirjoitettua kirjallisuutta. Nuorisokirjallisuus kattaa teokset leikkiikäisten

kuvakirjoista  nuorten  aikuisten  romaaneihin.  Nuorisokirjallisuus–käsitteen  alle  luetaan

kuuluvaksi  myös  esimerkiksi  sarjakuvat  ja  rock–lyriikka.  Nuorisokirjallisuus  on  siis  hyvin

laaja  ja  moninainen  käsite.  (Sarmavuori  1986,  12;  Kuivasmäki,  Heiskanen  &  Mäkelä

1990, 65–67.)

Miljöönä  lasten  ja  nuortenkirjallisuudessa  on  hyvin  usein  kirjailijan  oman  kotipaikan

maisemat  tai  fantasiamaailma.  Aiheet  vaihtelevat  hyvin  paljon  ikuisista  aiheista

ajankohtaisiin. Yleensä kaikki lastenkirjallisuus pyrkii opettavaisuuteen ja on siksi eettisesti

korkeatasoista.  Opetus  yritetään  piilottaa  tekstiin,  tässä  käytetään  huumoria  apuna.

Kirjailijat  pyrkivät  positiivisella  tavalla  avaamaan  lapsille  maailmaa  ja  luomaan  heille

erilaisia näkökantoja. (Halonen ym. 1993, 88–92.)

Lasten  ja  nuortenkirjallisuuden  välinen  raja  on  hyvin  vaikea  vetää.  Katri  Sarmavuori

(1986,1)  on  sitä  mieltä,  että  yleensä  kymmenes  ikävuosi  merkitsee  siirtymistä

nuortenkirjoihin. Silloin lasta alkaa satujen sijaan kiinnostaa enemmän seikkailukirjat, tyttö

ja  poikakirjat  sekä  yleensäkin  realistisempi  kuvaus.  HeikkiläHalttunen  (2000,  39.)  rajaa

lastenkirjallisuuden  alle  9vuotiaille  lapsille  suunnatuksi  kirjallisuudeksi.  Lastenkirjallisuus

on oma laji, jolla on oma, sille tyypillinen muoto, sisältö, esteettinen tendenssi sekä jossain

määrin myös pyrkimys opettamaan ja kasvattamaan. Eri aikoina lastenkirjallisuuden avulla

on haluttu opettaa eri asioita. Lastenkirjallisuus on sidoksissa aikansa kasvatustieteeseen

ja  vallitseviin  kasvatuskäytäntöihin.  (Sarmavuori  1986,  12.)  Nuorisokirjailija  Asko

Martinheimo  on  luonnehtinut  lasten  ja  nuortenkirjailijan  tehtävää  seuraavasti:  ”Kirjailijan

pitäisi  olla  kuin  merirosvoaarteen  kätkijä:  ilmoittaa  aarteen  olemassaolo,  antaa  lukijalle

houkutteleva aarrekartta ja taata hänelle lukunautinto, etsimisen seikkailu ja löytämisen ilo.

Kirjasta tietenkin riippuu, onko ”aarre” löytämisen arvoinen.” (Sarmavuori 1986, 2.)
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Lasten  ja  nuortenkirjallisuudessa valintoja  tekevät aikuiset.  Lastenkirjallisuutta  valikoivat

kustantajat,  kirjakauppiaat,  kirjastonhoitajat,  lastentarhanopettajat,  opettajat  ja

vanhemmat.  He  valitsevat  omasta  mielestään  lapsille  sopivaa  kirjallisuutta.  (Heikkilä

Halttunen  2000,  41.)  Hunt  (1999,  12.)  on  sitä  mieltä,  että  lastenkirjat  tulisi  kirjoittaa

vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Näin lasten oma ääni saataisiin kuuluville ja lastenkirjat

palvelisivat  enemmän  kohderyhmäänsä.  Hunt  suosittelee  uudeksi  tutkimusotteeksi

lapsinäkökulmaista tutkimusta. (Hunt 1999, 12.)

Sepitteellinen  nuorisokirjallisuus,  joka  tarkoittaa  kaunokirjallisuutta,  on  Suomessa

noudattanut jo 1800luvun jälkipuoliskolta lähtien aikuiskirjallisuuden päälajeja ja tyyppejä.

Näin  sen  piiriin  luetaan  kuuluvaksi  sekä  suppeamman  että  laajemman  epiikan  alalajeja

sekä lyriikkaa ja draamaakin. (Kuivasmäki, HeiskanenMäkelä 1990, 64.)

4.1.2. Nuorisoromaani ja lastenromaani

Nuorisoromaani  on  nuorille  tarkoitettu  romaani.  Nuorisoromaania  voidaan  luokitella

erilaisiin  alalajeihin.  Luokittelussa  on  käytetty  usein  varsin  vapaasti  valittuja  nimekkeitä,

kuten  lastenromaani,  nuorisoromaani,  koululaisromaani,  tyttö  ja  poikakirja  tai  –romaani,

teiniromaani tai nuorten aikuisten romaani. (Kuivasmäki, HeiskanenMäkelä 1990, 79.)

Lastenromaanissa päähenkilö on yleensä ylittänyt aapisiän, mutta ei ole vielä murrosiässä.

Lastenromaanit  ovat  useimmiten  tapahtumaromaaneja,  joissa  on  jännittävä  juoni,  joka

koostuu  lapsia  kiinnostavista  asioista.  1990luvun  merkittävien  lastenromaanien

kirjoittajien  kirjoissa  pääpaino  ei  yleensä  ollut  juonessa  vaan  sisäisissä  tapahtumissa.

Näitä voidaan sanoa myös kehitys ja luonneromaaneiksi. (Kuivasmäki, HeiskanenMäkelä

1990 79–80.)

Realistinen  lastenromaani  kasvattaa  lasta  todellisuuteen.  Sen  halutaan  neuvovan  ja

ohjaavan  lasta elämässä kohdattavien  ongelmien  ratkaisemiseen.  Lapsi  voi  elämässään

joutua  kokemaan  pettymyksiä,  sairauksia,  jopa  kuoleman.  Realistinen  lastenkirjallisuus

valmistaa lasta näihin kirjallisuuden keinoin. Realististen lastenromaanien päähenkilöt ovat

lapsia,  jotka  ratkovat omia ongelmiaan  itsekseen  tai yhteisvoimin muiden  lasten kanssa.
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Kirjoissa ei ole noituutta eikä hirviöitä tai muutakaan täysin kuvitteellista. Kirjoissa eletään

arkipäivää  ja  hoidetaan  arkipäivän  tilanteita.  Kirjojen  päähenkilöt  eivät  paljoakaan  eroa

kirjojen  lapsilukijoista.  Sarmavuori  (1986,  56)  määrittelee  realistisen  lastenkertomuksen

fiktiiviseksi  kirjallisuudeksi,  joka  suuntautuu  asiallisesti  ympäristön  ja  elämän  tosi

ongelmien selvittämiseen. (Sarmavuori 1986, 56; Neimala 2001, 106.) Suojala (2001, 30.)

on  sitä  mieltä,  että  realistiset  lastenkirjat  saattavat  olla  usein  tiukasti  sidoksissa

kirjoitusajankohtaan.

4.2. Lastenkirjallisuuden historiaa

4.2.1. Uskonnollisesta kirjallisuudesta Topeliuksen satuihin

Suomalaisen  lastenkirjallisuuden  historia  on  melko  lyhyt.  Valistuksen  aika  loi  pohjan

fiktiiviselle kirjallisuudelle. 1700luvulla Suomessa ilmestyi hyvin vähän lastenkirjallisuutta.

Rahvaan lapset eivät yleensä edes osanneet lukea. Ylempien yhteiskuntaluokkien lapsille

opetettiin  lukutaidon  lisäksi  myös  vieraita  kieliä  ja  kartanoissa  luettiin  saksalaisia,

englantilaisia, ruotsalaisia ja ranskalaisia lastenkirjoja. Romantiikka uudisti lapsikäsityksen

1800luvun  puolivälissä  ja  lapsi  muuttui  pienestä  aikuisesta  leikkiväksi,  omaperäiseksi

olennoksi.  Silloin  siihen asti  vallalla  ollut uskonnollinen  ja  opettava  kirjallisuus antoi  tilaa

kaunokirjalliselle  lastenkirjallisuudelle.  Romantiikka  nosti  sadun  keskeiseksi

lastenkirjallisuudessa.  Kansansatuja  kerättiin  ja  julkaistiin  myös  lapsille  sopivina

painoksina.  Sakari Topelius oli  kansallisen  lastenkirjallisuuden  uudistaja  ja  sadunkertoja.

Ihonen  (2003,  15.)  on  sitä  mieltä,  että  suomalainen  lastenkirjallisuus  syntyi  varsinaisesti

1847–1849, jolloin alkoi enemmän ilmestyä satuja lapsille kirjallisessa muodossa. Yleisen

kansakoululaitoksen käynnistäminen 1860luvulla lisäsi lastenkirjallisuutta. Kansakouluissa

luettiin  aluksi  vain  aapista  ja  Uutta  testamenttia,  mutta  vähitellen  lisääntyvässä  määrin

kotimaista kirjallisuutta, erityisesti kansansatuja. (Alanko 1990, 4; Ihonen 2003, 14–15.)
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4.2.2. Lastenkirjallisuuden kehittyminen ja monipuolistuminen

Suomalaisuusmiehet  ja  –naiset  puhuivat  yleisesti  kotimaisen  kirjallisuuden,  mutta  myös

lastenkirjallisuuden  puolesta.  Esimerkiksi  J.  V.  Snellman  puolusti  voimakkaasti  koulujen

kirjallisuudenopetusta  ja  lasten  lukuharrastusta.  Snellman  myös  varoitti  sammuttamasta

lasten aitoa lukuhalua. Tähän liittyen lapsille tuli tarjota heitä kiinnostavaa ja heille sopivaa

kirjallisuutta. (Ihonen 2003, 15–16.)

Suomessa kirjoitettiin  1900luvun alussa  realistisfilosofisia  luonnonsatuja. Anni  Swan  loi

suomenkielisen  symbolistisen  sadun.  Suomenkielinen  taidesatu  syntyi  kansansadun  ja

Topeliuksen satujen pohjalta. Tämä satu hallitsi lastenkirjallisuutta Suomessa 1950luvulle

asti.  1900luvun  ensimmäisinä  vuosikymmeninä  (1914–1925)  ilmestyivät  Jalmari  Finnen

kertomukset  Kiljusen  herrasväestä.  Kiljusen  perheen  seikkailut  karnevalisoivat

yhteiskunnan  vakiintuneet  instituutiot  ja  perimmäisen  vanhemmuuden.  1900luvun

alkupuolella  syntyi  Suomessa  tyttökirjallisuus,  joka  sai  vaikutteita  Amerikasta  muun

muassa L. M. Montgomeryn ja L. M. Alcottin teoksista. Tyttökirjojen rinnalle Suomessakin

syntyivät poikakirjat. Poikakirjat rohkaisivat poikia seikkailuun kun taas tyttökirjat ohjasivat

suvaitsevaisuuteen ja suuntautumaan kotiin, empatiaan ja sosiaaliseen hoivatyöhön. Anni

Swan  vakiinnutti  Suomeen  suomenkielisen  nuortenromaanin.  Nuortenkirjojen  pysyviä

arvoja olivat isänmaanrakkaus, luonto, uskonto, työ ja ahkeruus. Monesti varsinkin tytöille

suunnatut  nuortenkirjat  korostivat  keskiluokkaisuutta.  1920  ja  1930luvuilla  tyttökirjoissa

juurrutettiin lukijoille keskiluokkainen, ydinperheeseen nojaava kotikultti. Perhe oli kirjoissa

ehkä  näkymätön,  mutta  se  oli  aina  läsnä.  (Hakala  2003,  74,  77;  Huhtala  2003,  38–45;

Kivilaakso 2003, 63.)

Tyttö  ja  poikakirjojen  rinnalle  tulivat  koululaisromaanit,  joissa  kerrottiin  koululaisten

elämästä. Yleensä nämä kertomukset sijoittuivat kaupunkiin. Koululaiskirjat oli  suunnattu

pääasiassa tytöille ja niitä kirjoittivat naiskirjailijat. (Hakala 2003, 78–79.)
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4.2.3. Modernismin aika suomalaisessa lasten ja nuortenkirjallisuudessa

Toinen maailmansota rikkoi sadun idyllin. Modernismin aika suomalaisissa saduissa alkoi.

Samaan aikaan myös suomalainen  runous koki murroksensa. Anni Swan kirjoitti  satujen

lisäksi  myös  realistisia  nuortenromaaneja.  (Alanko  1990,  45.)  Aili  Konttista  pidetään

Suomessa  lastenromaanin  luojana.  Hän  on  kirjoittanut  Marketta  ja  Inkeri–kirjoja  1930

luvulta  lähtien.  Konttinen  käsitteli  lastenromaaneissaan  realistisesti  sodan  seurauksia.

1930  ja 1940luvuilla muut  lastenkirjailijat eivät sodasta kirjoittaneet. 1950luvun lopussa

ja 1960luvulla alkoi ilmestyä lastenromaaneja, joissa kerrottiin tapahtumista kotirintamalla.

Sotien jälkeen nuortenkirjallisuus muuttui realistisemmaksi. (Sarmavuori 1986, 56; Rajalin

2003, 158–160.)

1940luvulla lastenromaania kehitti Leena Härmä Tuittupääsarjallaan. (Sarmavuori 1986,

56.)  1940luvulla  lastenkirjallisuuden  toivottiin  vielä  olevan  moraalisesti  suoraselkäistä  ja

tähtäävän  kristillisiin  elämänarvoihin.  (HeikkiläHalttunen  2003,  167.)  Myöhemmin

lastenromaanien  kirjoittajia  on  ollut  useita,  esimerkiksi  Kaija  Pakkanen  ja  Asko

Martinheimo. (Sarmavuori 1986, 56.) 1950luvulla moniin kustantamoihin perustettiin oma

erillinen lasten ja nuortenkirjaosasto. Lapset ja nuoret otettiin kohderyhmäksi, joille etsittiin

koko  ajan  uusia  kirjoittajia.  Anni  Polva  alkoi  myös  1950luvulta  lähtien  julkaista  nuorille

suunnattuja kirjoja, jotka kuvaavat työläiskodin arkea. (HeikkiläHalttunen 2003, 167, 176.)

Kirsi  Kunnas  uudisti  suomalaista  lastenkirjallisuutta  julkaisemalla  aivan  uudenlaisen

lastenrunokirjan  Tiitiäisen  satupuu.  Se  oli  lyriikkaa,  joka  sisälsi  merkityksiä  moneen

suuntaan ja monella tasolla. Lapsi ymmärtää siitä pintatason ja aikuinen syvemmän tason.

1960luvulla  satu  sai  siirtyä  realistisen  kirjallisuuden  tieltä.  1970luvulla  alettiin  taas

julkaista satuja, mutta nyt niiden päätarkoituksena nähtiin  lasten sopeuttaminen aikuisten

yhteiskuntaan.  Lastenkirjojen  aihepiiriin  tulivat  yhteiskunnalliset  ongelmat.  1980luvulla

nousi  uusi  romantiikan  aalto.  Mielikuvitus  ja  satu  nostettiin  kunniaan  kasvatuksessa.

Ihannoitiin  menneisyyttä  ja  kansansadut  ja  perinne  saivat  uutta  hohtoa  ympärilleen.

(Alanko 1990, 56.)
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4.2.4. Lasten ja nuortenkirjallisuus yhteiskunnallisena vaikutuskeinona

1960  ja 1970luvut toivat aivan uudenlaisia vaatimuksia lasten  ja nuortenkirjallisuudelle.

Yhteiskunnalliset  ja sosiaalipoliittiset muutokset kyseenalaistivat  tähän asti  vallalla ollutta

käsitystä lapsesta ja lapselle suunnatusta kirjallisuudesta. Tuona aikana heräsi kiinnostus

lasten  ja  nuortenkirjallisuuden  yhteiskunnallisiin  vaikutusmahdollisuuksiin.  Enää

kirjallisuudessa  ei  pyritty  holhoamaan  lapsia  eikä  ohjaamaan  heitä  niin  suoraviivaisesti.

Uutena oli se, että myös negatiivisia  tunteita herättävä kirjallisuus nähtiin hyväksi  lapsen

kehitykselle.  Nyt  ympäröivästä  maailmasta  yritettiin  antaa  lapselle  mahdollisimman

totuudenmukainen  kuva.  1960luvulta  lähtien  lapsi  nähtiin  kykenevänä  valitsemaan  itse

kirjallisuutta,  jota  hän  haluaa  lukea.  1970luvulta  lähtien  haluttiin  tutkia,  minkälaista

kirjallisuutta  lapset  itse  haluavat  lukea.  Noina  aikoina  lastenkirjoja  alkoivat  julkaista  ensi

kertaa myös teiniikäiset kirjoittajat. (HeikkiläHalttunen 2003, 216–217.)

Aikaisemmassa  lastenkirjallisuudessa  lapsen  moraalikehitystä  suunnattiin

tottelevaisuuteen,  avuliaisuuteen,  hurskauteen,  nöyryyteen  ja  rehellisyyteen.  Nykyisin  ei

haluta  enää  tyrkyttää  ehdotonta  kuuliaisuutta  vanhempia  ja  yleensä  aikuisia  kohtaan.

Nykyään lastenkirjallisuuden tehtävänä katsotaan olevan sopeuttaminen yhteiskuntaan  ja

vallitseviin olosuhteisiin. Nykylapselle halutaan kertoa avoimesti syntymästä, kuolemasta,

avioerosta, ympäristön saastumisesta ja sodasta jne. Sen verran lasta halutaan kuitenkin

vielä varjella maailman pahuudelta, ettei hänelle tarjota liian aikaisin väkivaltaa tai seksiä.

Lapsen  halutaan  antaa  olla  lapsi  ja  elää  onnellinen  lapsuus  tässä  maailmassa.

(Sarmavuori 1986, 2.)

1990luvulla  ja  2000luvulle  tultaessa  realistiset  lastenkirjat  ovat  usein  helppolukuisia,

isotekstisiä ja runsaasti kuvitettuja. Ne kuuluvat usein johonkin sarjaan, joka on suunnattu

pienimmille  lukijoille,  esimerkiksi  Keltanokka  tai  Kirjava  Kukko  sarjat.  Perhe

lastenromaaneissa  ei  1990  luvulta  lähtien  enää  ole  välttämättä  ehjä  ja  kokonainen.

Kirjassa voi esiintyä yksinhuoltaja tai lapsi voi matkustella isän ja äidin kodin väliä. Perhe

ja  koti  ovat  kuitenkin  edelleen  lastenkertomusten  keskiössä.  Usein  perheenjäsenten

keskinäisiä suhteita tarkastellaan huumorin sävyttäminä. (Karjalainen 2001, 56–59.)
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4.3. Lastenkirjallisuuden tutkimus

Kirjallisuustieteessä  lastenkirjallisuuden  tutkimus on  varsin uusi  tutkimusalue.  Sen sijaan

kasvatustieteen  ja  psykologian  piirissä  sitä  on  lukuharrastuksen  tutkimuksena  selvitetty

aina  lapsipsykologian  syntyajoista  lähtien.  Ennen  vuotta  1960  lastenkirjallisuutta  ei  ollut

Suomessa  tutkittu  juuri  lainkaan.  Vuonna  1947  ilmestyi  ensimmäinen  väitöskirja

suomalaisesta  lastenkirjallisuudesta.  (Kaarina  Laurent  väitteli  Topeliuksesta  romantiikan

saturunoilijana.) 1960 ja 1970 – luvuilla kiinnostus lastenkirjallisuuden tutkimusta kohtaan

lisääntyi. (Havaste 2003, 146–147.)

Suomalaisten  lastenkirjailijoiden  mielestä  lastenkirjallisuutta  ei  arvosteta  Suomessa

aikuisten  joukossa  tarpeeksi,  tutkijat  ja  kriitikot  pitävät  lastenkirjallisuutta  usein  liian

helppona  ja  yksinkertaisena  kohteena.  Sitä  lastenkirjallisuus  ei  kuitenkaan  missään

tapauksessa  ole.  Esimerkiksi  Ruotsissa  lastenkirjallisuutta  arvostetaan  paljon  enemmän

kuin  meillä  ja  Ruotsissa  parhaat  lastenkirjat  ovat  vakavan  tutkimuksen  mielenkiintoisina

kohteina.  Kirjailija  Jukka  Parkkinen  toteaa,  että  lastenkirjallisuutta  pidetään  aikuisten

kirjallisuutta  paljon  alempiarvoisena.  Hänen  mielestään  lapsen  ajatellaan  olevan  vain

puolikas, kun kaikki on puolitettu: painokset, palkkiot, apurahat jne. Kirjailija Hannu Mäkelä

on  sitä  mieltä,  että  nykyisin  lastenkirjallisuuden  asema  ja  arvostus  on  Suomessakin

nousemassa. (Sarmavuori 1986, 80; Jokipaltio 1990, 47–58; Halonen ym. 1993, 89.)
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT

5.1. Kvalitatiivinen tutkimus

Tutkimukseni  on  kvalitatiivinen  eli  laadullinen  tutkimus.  Hirsijärven  ym.  (2005,  152.)

mukaan  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  yritetään  tutkia  kohdetta  mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti.  Vaikka  todellisuus  on  moninainen,  tutkimuksessa  on  otettava

huomioon  se,  ettei  todellisuutta  voi  pilkkoa  osiin  mielivaltaisesti.  Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa ymmärtäminen ja tulkinta ovat keskeisiä. Tutkija itse on tutkimuksen tärkein

tutkimusväline  ja  siitä  johtuu  tutkimuksen  subjektiivisuus.  Tutkija  ei  voi  sanoutua  irti

arvolähtökohdistaan,  arvot  muovaavat  sitä,  miten  hän  pyrkii  ymmärtämään  tutkimiaan

ilmiöitä. (Bogdan & Biklen 1982, 27–29, 39; Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2005, 152.)

5.1.1. Sisällönanalyysi

Kvalitatiivinen  sisällönanalyysi  on  ennen  kaikkea  tutkijan  omaa  ajattelua  ja  pohdintaa.

Analyysin onnistuminen ja tulosten luotettavuus riippuu pitkälti tutkijan perehtyneisyydestä

omaan  aineistoonsa  ja  kirjallisuuteen.  Aineistoa  ei  pakoteta  teorian  avulla  vaan  sitä

rikastetaan.  Näin  analyysin  kautta  syntyy  tulkinta.  (Syrjäläinen  1994,  89–90.)

Sisällönanalyysissä yritetään saada  tutkittavasta  ilmiöstä kuvaus  tiivistetyssä  ja yleisessä

muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 105.)

Aineiston  analyysin  ensimmäinen  vaihe  on  herkistyminen  aiheeseen.  Oma  aineisto  on

syytä  tuntea  perin  pohjin.  Toisessa  vaiheessa  oma  aihe  sisäistetään  ja  suhteutetaan

muuhun  teoreettiseen  kirjallisuuteen.  Kolmanneksi  aineisto  luokitellaan  karkeasti.

Seuraavassa vaiheessa tutkimustehtävä ja käsitteet täsmennetään. Sen jälkeen todetaan

tutkittavan  ilmiön  esiintymistiheys  ja  tehdään  uusi  luokittelu.  Seuraavaksi  saadut  luokat

testataan  aineiston  avulla.  Lopuksi  tehdään  johtopäätökset  ja  tulkinta  sekä  siirretään

analyysin tulos laajempaan tarkastelukehikkoon. (Syrjäläinen 1994, 90.)
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Olen  tehnyt  sisällönanalyysiä  mukaillen  Tuomen  &  Sarajärven  (2004,  94.)  sekä  Apon

(1992,  63–72.)  kertomusten  sisällönanalyysimallia.  Apon  (1992,  63.)

sisällönanalyysimallissa  erotetaan  kertomuksesta  tapahtumarakenne  eli  juoni,  jota  Apo

pitää kertomuksen tärkeimpänä osana. Tämän lisäksi kertomuksesta erotetaan narraatio,

joka on kertojan toimintaa. Huomio kiinnitetään ajan ja tilan kuvaukseen sekä henkilöiden

että heidän  toimintojensa  laatuun. Fiktiivisten  henkilöiden  tärkeimpinä  piirteinä Apo pitää

sukupuolta, ikää, perheroolia, statusta ja ulkonäköä. Itse olen tutkimuksessani keskittynyt

äiteihin ja heidän persoonaansa. Apon mallissa seuraavaksi paikallistetaan tapahtumat ja

havainnollistetaan miljöö. Tekstistä kootaan kaikki oman tutkimuksen kannalta olennaiset

kuvaukset.  Näitä  luokitellaan  eri  kategorioihin  ja  tulkintaa  tehdään  tämän  mukaan.  (Apo

1992, 63–72.) mallin pohjalta.

Apon  (1992,  65.)  mallissa  tehdään  aluksi  sisältöselostukset  tutkittavasta  aiheesta.

Selostusten  tarkkuus  määräytyy  tutkijan  tavoitteiden  mukaan.  Tutkijan  on  huolehdittava,

että  tutkimuksen kaikki yksiköt selostetaan samalla  tarkkuudella. Näitä selostuksia  tutkija

voi  käyttää  analyysin  lisäksi  myös  argumentoinnin  välineinä.  (Apo  1992,  65.)  Itse  olen

ensiksi  päättänyt,  mitä  aineistostani  tutkin.  Sen  jälkeen  olen  käynyt  tutkimusaineistoani

läpi.  Tutkimuskysymysten  avulla  olen  rajannut  ongelmanasetteluani.  Olen  jälleen  käynyt

aineistoa läpi ja kerännyt aineistosta kaikki äitiin, äidin rooliin ja äitiyteen liittyvät kohdat.

Apon analyysimallin mukaan seuraavassa vaiheessa etsitään tutkittaville kohteille yhteisiä

nimittäjiä,  toistuvia  asioita  ja  näiden  yhdistelmiä.  Näiden  mukaan  aineisto  voidaan

luokitella.  (Apo  1992,  63–66.)  Olen  luokitellut  keräämäni  kohdat  niin,  että  olen  miettinyt

tutkimuskysymysten  alle  jokaiseen  sopivat  luokitukset,  joiden  mukaan  aineisto  on

jaettavissa. Tuomi & Sarajärvi (2004, 105.) huomauttavat, että tutkimus jää kesken, jos se

päätetään vain aineiston analyysiin. Järjestetystä aineistosta täytyy tehdä johtopäätökset.

Olen  analysoinut  aineistoni  tarkemmin  luokitusten  mukaan  ja  peilannut  sitä  teoriaan.

Johtopäätökset luvussa vertaan niitä alkuperäisiin tutkimusongelmiin.
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5.2. Tutkimustehtävät ja niiden perustelu

Äitiys on herättänyt aikojen kuluessa paljon keskustelua ja erilaisia mielipiteitä. Nykyisessä

muuttuvassa  maailmassa  äitiys  ja  äidin  roolikin  ovat  muutosten  kourissa.  Toisaalta

äitiydessä  on  aina  jotakin  pysyvää.  Halusin  tutkia  äitiyttä  ja  äidin  roolia  suomalaisissa

lastenromaaneissa. Tutkimuksessani olen selvittänyt äidin roolia kolmessa suomalaisessa

lastenromaanissa.  Nämä  lastenromaanit  ovat  Leena  Härmän Pieni  Tuittupää  vuodelta

1945,  Anni  Polvan Kaisa  tykkää  Rikasta  vuodelta  1976  ja  Sinikka  ja  Tiina  Nopolan

Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva  vuodelta  1990.  Lastenkirjallisuuden  tutkimusta  tehdään

nykyisin  yhä  enenevässä  määrin.  Sitä  ei  kuitenkaan  tutkita  läheskään  niin  paljoa  kuin

aikuisten  kirjallisuutta.  Minä  otin  tutkimukseni  kohteeksi  suomalaisia  lastenromaaneja,

koska  mielestäni  lastenkirjallisuus  on  edelleen  tärkeässä  asemassa  yhä  teknistyvän

maailman keskellä.

Tutkimusongelmani olen kiteyttänyt seuraaviin kysymyksiin.

Millaisia rooleja äideillä on lastenromaaneissa Pieni Tuittupää, Kaisa tykkää Rikasta sekä

Heinähattu, Vilttitossu ja vauva?

1)  Millaiset suhteet äideillä on muihin perheenjäseniin?

2)  Mitä tehtäviä äideillä on kyseisissä lastenromaaneissa?

3)  Käyvätkö äidit kodin ulkopuolella töissä?

4)  Esiintyykö kirjoissa niin sanottua yhteiskunnallista äitiyttä?
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6. TUTKIMUKSEN AINEISTO, ANALYYSI JA TULKINTA

6.1. Tutkimusaineiston valinta

Tutkimuskohteenani  olivat  Leena  Härmän Pieni  Tuittupää,  Anni  Polvan Kaisa  tykkää

Rikasta ja Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu ja vauva lastenromaanit. Halusin

ottaa  tutkimukseeni  lastenromaaneja  eri  vuosikymmeniltä  sotien  jälkeen  suomalaisen

lastenkirjallisuuden  modernismin  ajalta.  Yksi  valintakriteereistäni  oli  valita  palkittujen

lastenkirjailijoiden kirjoja tutkimukseeni. Palkitut kirjailijat ovat olleet aikanaan suosittuja ja

voidaan ajatella, että he ovat kirjoittaneet oman aikansa laadukasta kirjallisuutta.

Leena  Härmän  lastenkirja Pieni  Tuittupää  (Kts.  liite  1.)  ilmestyi  vuonna  1945. Pieni

Tuittupää  on  ensimmäinen  kirja  Härmän  lastenkirjasarjassa  Tuittupää.  Sarjaan  kuuluu

yhteensä viisi kirjaa.

Kirjaa valitessani käytin apuna ja valintakriteerinä vuonna 1959 ilmestynyttä teosta Lasten

ja nuorten kirjoja, kirjavalikoima lasten ja nuorten kirjastoja varten. Siinä kirjat on luokiteltu

aiheittain  ja  ikäryhmittäin.  Alle  10vuotiaille  luokitellusta  kertomakirjallisuudesta  valitsin

suomalaisen,  aikanaan  melko  tunnetun  tamperelaisen  kirjailijan  tuotantoa,  jonka  tiesin

käsittelevän  paljon  ja  erilaisia  perheitä.  Tuittupääkirjoissa  (40–50luvun  vaihteessa

ilmestyneet  painokset)  kirjoja  suositellaan  810  ja  811vuotiaille  lapsille.  Nämä  kirjat  on

luokiteltu  selvästi  lastenkirjoiksi,  ei  nuortenkirjoiksi.  Sarmavuoren  (1986,1.)  luokituksen

mukaan Tuittupääkirjat ovat nimenomaan lastenromaaneja, kun niitä suositellaan alle 10

vuotiaille  lapsille.  Kuivasmäki  ja  HeiskanenMäkelä  luokittelisivat  Pienen  Tuittupään

nuorisolle  kirjoitetuksi  kertomakirjallisuudeksi,  realistiseksi  lastenromaaniksi.  (Kuivasmäki

& HeiskanenMäkelä 1990, 66–67.) Leena Härmän Tuittupää ja Rantakylän Sisu –kirja sai

Topeliuspalkinnon  vuonna  1953.  (Loivamaa  1995,  271.)  Pienen  Tuittupään  valintaan

vaikutti myös se, että omasta lapsuudestani 70–80lukujen vaihteesta muistan, kuinka itse

pidin Tuittupääkirjoista ja luin niitä yhä uudelleen ja uudelleen
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1970luvulta valitsin Anni Polvan kirjan Kaisa tykkää Rikasta.(Kts. Liite 1.). Kirja on

ilmestynyt vuonna 1976. Anni Polva on myös palkittu lasten ja nuortenkirjailija, hän on

saanut Tiinakirjoistaan Plättäpalkinnon kolme kertaa. (Loivamaa 1995, 277–278.) Polvan

Tiinakirjat ovat paljon tunnetumpia kuin Kaisakirjat. Tiinakirjat luokitellaan

nuortenromaaneiksi, kun taas Kaisakirjat luokitellaan lastenromaaneiksi. (Kuivasmäki &

HeiskanenMäkelä 1990, 80.) Tämän takia valitsin tutkimukseeni kirjan Kaisasarjasta,

enkä Tiinasarjasta. Kaisasarjassa on ilmestynyt kolme kirjaa. (Loivamaa 1995, 198.)

Kaisakirjoista valitsin Kaisa tykkää Rikasta kirjan, koska siinä kuvataan sarjan kirjoista

eniten perheen äitiä. Kirjassa Kaisa tykkää Rikasta kuvataan myös toisen perheen äitiä,

joka on hyvin erilainen kuin Kaisan äiti.

1990luvulta valitsin Sinikka  ja Tiina Nopolan kirjan Heinähattu, Vilttitossu  ja vauva,  joka

on  ilmestynyt  vuonna  1990.  (Kts.  Liite  1.)  Sarjassa  on  ilmestynyt  tähän  mennessä  11

kirjaa. Heinähattu ja Vilttitossusarjasta valitsin kirjan Heinähattu, Vilttitossu ja vauva siksi,

koska siinä perheeseen tulee uusi jäsen ja aikaisemmat perhesuhteet joutuvat koetukselle,

niitä  joudutaan  pohtimaan  ja  tarkistamaan  ja  ne  ehkä  muuttuvatkin.  Nopolat  ovat  myös

palkittuja  kirjailijoita. Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva  kirja  on  saanut  Arvi  Lydecken

palkinnon vuonna 1991. (Loivamaa 2001, 357.) Heinähattu ja Vilttitossukirjat ovat saaneet

vuonna 1994  Tirlittanpalkinnon.  (Loivamaa  2001,  362.) Heinähattu, Vilttitossu  ja  vauva

kirja  on  myös  lastenkertomuskirja,  lastenromaani.  Siinä  kerrotaan  todellisista,

jokapäiväisen elämän  tapahtumista. Tässä kirjassa on paljon enemmän  fiktiivisyyttä kuin

kirjoissa Pieni  Tuittupää  ja Kaisa  tykkää  Rikasta.  Kerronnassa  on  sadunomaisuutta  ja

joistakin  tapahtumista  voisi  miettiä,  voisiko  sellaista  tapahtua  todellisessa  elämässä.

Kuivasmäen  ja  HeiskanenMäkelän  luokitusten  mukaan Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva

luokitellaan  nuorisolle  kirjoitetuksi  kertomakirjallisuudeksi,  lastenromaaniksi  tai

fantasiakertomukseksi.  (Kuivasmäki  &  HeiskanenMäkelä  1990,  66–67;  Loivamaa  2001,

357, 362.)

Esittelen  seuraavassa  tutkimuksenkohteena  olevat  lastenromaanit.  Esittelen  kirjojen

keskeisimmät henkilöt  ja kerron  juonen lyhyesti. Jokainen tutkimistani kirjoista heijastelee

aikaa,  jona  se  on  kirjoitettu. Pieni  Tuittupää on  kirjoitettu  heti  sotien  jälkeen.  Tuolloin

Suomi  oli  kärsinyt  kaiken  inhimillisen  kärsimyksen  lisäksi  raskaista  aineellisista

vahingoista.  Elettiin  hyvin  köyhää  aikaa,  jolloin  kaikesta  oli  puutetta.  Tuolloin  moderni

yhteiskunta alkoi vahvistua (Vuori 2001,20.)
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6.2. Leena Härmä, Pieni Tuittupää

6.2.1. Kirjan henkilöitä

Kirjan Pieni Tuittupää päähenkilö on Virpi Lahtela. Hän erottuu selvästi muista henkilöistä.

Muita  tärkeitä  henkilöitä  teoksessa ovat  Virpin  kotiväki:  äiti,  isä  ja  isosisko  Meeri,  Virpin

ystävä Ville sekä tämän äiti, Välimaan  leski, Tarpolan  isäntä  ja kaikki  kylän  lapset,  jotka

ovat Virpin  ystäviä. Kirjassa on paljon henkilöitä, kirjailija kuvaa lähes koko kylän väkeä.

Esittelen tässä kirjan tärkeimmät henkilöt.

Virpi

Kirjan  päähenkilö  on  Virpi,  kuusivuotias  tyttö.  Virpi  täyttää  kirjan  tapahtumien  edetessä

seitsemän  vuotta.  Virpi  on  hintelä  ja  ikäisekseen  pienikokoinen  tyttö.  Hänellä  on  pitkät,

paksut, kullankeltaiset hiukset. Kirjailija kuvaa Virpiä hyvin hennoksi ja hauraan näköiseksi,

mutta  tarmokkaaksi  tytöksi.  Virpillä  on  suuret,  vihreänharmaat  silmät.  Virpillä  on  hyvin

voimakas  luonne.  Virpi  on  kaksonen,  mutta  hänen  kaksoispuolensa,  poika,  kuoli  pian

syntymän  jälkeen.  Virpi  on  luonteeltaan  hyvin  sisukas,  päättäväinen  ja  rohkea,  usein

uhkarohkeakin.  Leikeissä  ja  peleissä  hän  pärjää  hyvin  pojille,  voittaapa  usein  monet

heistäkin. Virpi on hyvin oikeudenmukainen ja rehellinen. Virpi ei koskaan valehtele, eikä

kantele  toisista,  vaikka  joutuisikin  totuuden  puhumisesta  itse  kärsimään.  Virpille  tuottaa

vaikeuksia nöyrtyä pyytämään anteeksi. Useimmiten Virpi  kuitenkin  leppyy yhtä nopeasti

kuin on suuttunutkin. Hän ei kauaa muistele riitoja eikä kärsimiään vääryyksiä.

Meeri

Virpillä on isosisko, Meeri. Hän on jo tyttökoulun toisella luokalla, joten hän on aika paljon

Virpiä vanhempi. Meeri kulkee aina kahden ikäisensä tytön kanssa, Virpin kanssa hän ei

leiki. Meeri tuntee olevansa jo melkein aikuinen. Hän kohtelee kavereidensa kanssa Virpiä

kuin  vauvaa  ja  he  nauravat  usein  Virpille  ja  hänen  asioilleen.  Meeri  huolehtii  Virpistä

pikkuvanhan isosiskon tavoin. Meeri itse kulkee aina siistinä ja saa vaatteensa pysymään

ehjinä.  Hän  ei  voi  ymmärtää,  miten  Virpi  on  aina  niin  suttuinen  ja  saa  vaatteensa  rikki

nopeasti. Meeri on hyvin tyttömäinen. Sisarusten luonteet eroavat paljon siinäkin, että Virpi
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ei koskaan kantele kestään, mutta Meeri juoksee usein kotiin äidin luo kantelemaan, mitä

Virpi on tehnyt.

Äiti, Maija

Perheen  äiti,  Lahtelan  emäntä,  kuvataan  kirjassa  arvostetuksi,  kunnioitetuksi  ja  vähän

pelätyksikin  emännäksi.  Kyläläiset  kääntyvät  usein  hänen  puoleensa  apua  tarvitessaan.

Koskaan  ei  avuntarvitsijan  tarvinnut  lähteä  neuvoitta  Lahtelasta.  Lahtelan  emäntä  on

lapsilleen ankara kasvattaja, mutta hän on myös oikeudenmukainen  ja  tarmokas nainen.

Hänen ylpeytensä on hienosti hoidettu puutarha. Hän ei koskaan ole  jouten, aina hän on

työn  touhussa.  Hän  on  myös  taitava  ompelija  ja  kutoja.  Ainainen  työnteko  on  jättänyt

jälkensä  Lahtelan  Maijaemäntään,  hän  on  karskin  oloinen,  päättäväinen  ja  kova

komentamaan. Maijaäiti ei osaa olla hellä  ja tunteellinen. Kirjassa ei kertaakaan mainita,

että äiti olisi ottanut lapsia syliinsä.

Perheen isä

Lahtelan  isäntä  on  vaimoaan  lempeämpi.  Hän  on  hyvin  lapsirakas.  Tämä  näkyy  myös

hänen kasvatuksessaan. Hän tulee vaimoaan paremmin  toimeen kaikkien lasten kanssa.

Lapset  kunnioittavat  häntä,  mutta  pitävät  häntä  myös  hyvänä  toverinaan.  Lahtelan

isännällä  on  mainio  huumorintaju,  joka  tulee  usein  esille  hänen  toimissaan.  Töissään

Lahtela  on  ahkera  ja  tunnollinen  niin  kuin  vaimonsakin.  Lahtelan  isäntä  kuvataan  usein

lukemassa lehtiä ja silloin häntä ei saa kukaan häiritä. Lahtela on tarvittaessa jämäkkä ja

tiukkakin, ja hän on rohkea sanomisissaan. Hän haluaa puolustaa oikeutta ja hän on aina

heikompien puolella.

Ville

Ville Välimaa on Virpin paras ystävä. Ville on laiha, vaalea poika. Hän on Virpiä pari vuotta

vanhempi.  Kirjassa  Ville  kuvataan  ”jörötukkaiseksi”,  pisamanaamaiseksi  ja  rohkeaksi

pojaksi. Hän on melko itsepäinen kuten Virpikin. Tämän takia Villelle ja Virpille tulee usein

tappeluita  keskenään.  Ville  joutuu  tekemään  paljon  töitä  kotonaan,  työnsä  hän  hoitaa

tunnollisesti  ja  ahkerasti.  Villellä  on  taiteellisia  kykyjä.  Hän  osaa  vuolla  taitavasti

puupalikoista erilaisia hahmoja, esimerkiksi naapureitaan.
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Välimaan äiti

Villen  äiti  on  yksinhuoltaja,  hänen  miehensä  on  kadonnut  metsästysreissulla.  Välimaan

leski  käy  tiilitehtaalla  töissä  ja  tekee  siellä  pitkää  päivää,  sen  jälkeen  odottavat  vielä

kotityöt. Välimaan leski on ahkera ja siisti  ihminen. Hän haluaa aina pitää kotinsa siistinä.

Villen äiti  on  todella hyväsydäminen, hän  rakastaa  lastaan syvästi  ja on pahoillaan siitä,

että hänen poikansa joutuu elämään ilman isää ja vielä hyvin köyhää elämää.

6.2.2. Kirjan tapahtumat ja juoni

Kirjassa Pieni Tuittupää ei mielestäni ole varsinaista  juonta ollenkaan. Kirjassa kerrotaan

lähinnä  Virpi  Lahtelan  eli  Pienen  Tuittupään  arkipäivän  elämästä,  siitä,  mitä  hän  tekee

kotona  ja  ystäviensä  kanssa.  Tapahtumat  etenevät  aikajärjestyksessä.  Virpi  menee

kouluun  tammikuussa  ja kevättä seurataan koulun kannalta. Mitään koko kirjan kestävää

jännitettä  ja  juonta ei  kirjasta oikein  voi  löytää. Tapahtumat  ovat  itsenäisiä  ja  sinänsä ei

haittaisi,  vaikka  ne  kerrottaisiinkin  jossakin  toisessa  järjestyksessä.  Kirjan  tapahtumat

kestävät vuoden, keväästä kevääseen. Lähinnä vuodenaikojen vaihtelu kuvaa ajan kulkua

kirjassa.

6.2.3. Miljöö ja elinkeinot

Pieni  Tuittupääkirjan  tapahtumat  sijoittuvat  sodanjälkeiseen  Suomeen,  pieneen

hämäläiseen kylään Tampereen lähistöllä. Suurin osa kylän ihmisistä saa toimeentulonsa

maataloudesta,  mutta  kylässä  on  myös  tiilitehdas,  jossa  osa  väestä  käy  töissä.  Muita

ammatinharjoittajia  kirjassa  esiintyy  nimismies,  poliisi  ja  opettaja.  Pieni  osa  naisia  käy

kirjassa  kodin  ulkopuolella  töissä.  Välimaan  Villen  äiti  käy  töissä  tiilitehtaalla.  Tähän  voi

olla syynä sekin, että hän on köyhä yksinhuoltaja. Hänen miehensä on luultavasti kuollut.

Lahtelan  talo  sijaitsee  korkealla  harjanteella.  Vaikka  talo  ei  ole  suuri,  sen  sanotaan

jotenkin poikkeavan kylän muista taloista.



35

Lahtelaa ympäröi jonkinlainen arvokkuuden henki, jonka vieraskin vaistosi. 

Kerjäläiset,  mustalaiset  ja  kiertävät  kaupustelijat,  jotka  liikkuivat  pikkukylän

vitsauksena,  pysähtyivät  Lahtelan  portin  taakse,  katselivat  hetken  tuota

valkoista,  suuriikkunaista  rakennusta  ja  kääntyivät  jatkamaan  matkaansa.

(Härmä 1945, 11–12.)

Kirjassa  tulee  selvästi  esille  köyhyys,  joka  on  monien  ihmisten  osana.  Lahtelan  talo  on

rikas, mutta Villen koti on köyhä, pieni mökki. Vaikka Lahtelassa ei ole puutetta mistään,

sielläkin eletään säästeliäästi ja vanhoja vaatteita parsitaan ja korjataan. Myös Rutajärven

kartano on rikas. Rutajärven kartano on suuri vanha rakennus. Kirjan henkilöiden maailma

on  hyvin  pieni  verrattuna  nykyihmisen  maailmaan.  Ihmiset  ovat  ja  elävät  siinä  pienessä

kylässä,  jossa  koti  on.  Melko  harvoin  käydään  edes  kirkonkylässä,  vielä  harvemmin

kaupungissa.

6.3. Anni Polva, Kaisa tykkää Rikasta

Taloudellinen  kehitys  oli  voimakasta  Suomessa  1970luvulla.  Öljykriisi  vuonna  1973

aiheutti  taloudellisen  kasvun hidastumista.  (Uusitalo  1994,  85.)  Yhteiskunnassa  tapahtui

muun  muassa  sosiaalipoliittisia  muutoksia.  Tuolloin  lastenkirjallisuuskin  nähtiin

yhteiskunnallisena vaikutuskeinona. (HeikkiläHalttunen 2003, 216.)

6.3.1. Kirjan henkilöt

Kaisa

Kirjan  päähenkilö  on  Kaisa,  joka on  78vuotias  reipas poikatyttö. Kaisa  on  rehellinen  ja

sisukas  ja puolustaa aina heikompiaan. Kaisa  liikkuu usein Rikan kanssa, mutta hän on

paljon  myös  tyttöjen  kanssa.  Kaisa  suuttuu  helposti  ja  siksi  hänelle  tulee  monesti

erimielisyyksiä  äitinsä  tai  pikkuveljensä,  Petterin  kanssa.  Kaisan  leikit  ovat  rajuja  ja

poikamaisia ja usein hän tulee kotiin naama mustelmilla ja vaatteet rikkinäisinä.
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Petteri

Petteri on Kaisan 5vuotias pikkuveli. Petteri on omasta mielestään jo iso poika ja haluaisi

päästä isojen poikien tai Kaisan ja muiden tyttöjen leikkeihin. Petteri ihailee Rikaa. Petteri

pitää  eläimistä  ja  hänellä  on  lukuisia  marsuja  ja  kesällä  hän  ottaa  mökille  pienen

kissanpennun. Petteri on vielä pieni  ja  tietämätön poika ja  tulee tietämättään auttaneeksi

varasta ja kulkuria.

Lasten äiti

Äidin  nimi  ei  kirjassa  tule esiin.  Äiti  on  hyvin huolehtivainen  ja  holhoaa  lapsiaan. Äiti  on

tarkka  lasten  syömisistä.  Hän  huolehtii  jatkuvasti,  etteivät  lapset  sairastu.  Äiti  ei  voi

ymmärtää lastensa monia kommelluksia ja Kaisan ainaisia rikkinäisiä vaatteita.

Lasten isä

Isällä on äitiä enemmän huumorintajua ja hän ymmärtää lapsia hiukan paremmin kuin äiti.

Isä käy töissä ja hänen huviaan on sanomalehden lukeminen ja mökillä ollessa kalastus.

Rika

Rika on naapurin poika, joka on ilmeisesti Kaisan ikäinen. Rikalla on kiharat hiukset ja hän

tappelee rajusti poikien kanssa. Rika haluaa Kaisan tavoin olla aina heikompien puolella.

Sellu

Sellu  on  Rikan  äiti,  jota  kaikki  lapsetkin  sanovat  Selluksi.  Sellu  käy  töissä.  Hän  kulkee

hienoissa vaatteissa ja värjää hiuksiaan. Sellu ei ole kiinnostunut kotitöistä.

6.3.2. Tapahtumat, juoni ja miljöö

Kirjassa ei ole varsinaista juonta. Siinä kuvataan lähinnä Kaisan leikkejä ja tekemisiä ensin

kaupungissa ja sitten mökillä, minne perhe lähtee kesän viettoon. Maalla Kaisa sairastuu

tuhkarokkoon  ja perhe palaa  takaisin kaupunkiin. Siellä Kaisa  tapaa  taas Rikan,  jolla on

myös tuhkarokko. Tapahtumat sijoittuvat kaupunkiin, pieneen kerrostaloon ja sen pihaan ja

ympäristöön sekä maalle mökille  ja mummolaan  järven rannalle. Anni Polva on sanonut,
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että  hänen  kirjojensa  keskeiset  asiat  tulevat  hänen  omasta  elämästään,  hän  on  vain

hieman liioitellut tapahtumia. (Loivamaa 1995, 196.)

6.4. Sinikka ja Tiina Nopola, Heinähattu, Vilttitossu ja vauva

1990luvulla Suomi oli  kehittynyt hyvinvointivaltio.  1990luvun alussa Suomi  joutui  laman

kouriin ja alkoi taloudellinen alamäki. (Uusitalo 1994, 86.) Tämän johdosta Suomessa alkoi

arvokeskustelu, asiat haluttiin saada oikeaan tärkeysjärjestykseen. (Niiniluoto 1994, 98.)

6.4.1. Kirjan henkilöt

Yleisesti Heinähattu ja Vilttitossu – kirjasarjan päähenkilöinä voidaan pitää Heinähattua ja

Vilttitossua  molempia.  Kirjassa Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva  päähenkilöksi  voisi

luokitella  Vilttitossun,  joka  ehkä  eniten  on  kirjassa  esillä.  Koko  Kattilakosken  perhe  on

tärkeässä asemassa kyseisessä kirjassa.

Vilttitossu

Vilttitossu on kirjan alussa perheen nuorin  lapsi, myöhemmin kirjassa perheeseen syntyy

uusi  vauva.  Vilttitossu  on  saanut  nimensä  siitä,  että  hän  haluaa  aina  pitää  vilttitossuja

jalassaan,  muuten  hänen  varpaansa  palelevat.  Vilttitossun  ikä  ei  käy  selville,  mutta

arvelisin, että hän on noin neljä, viisi vuotta vanha. Hän on toimelias ja aikaansaava tyttö,

hän  on  myös  tomera  ja  itsepäinen  sekä uhkarohkeakin  monesti.  Vilttitossu on  kekseliäs

tyttö, hänellä on vilkas mielikuvitus ja mitä erilaisimpia ideoita ja päähänpistoja. Vilttitossu

kaipaa paljon huomiota muilta ja varsinkin aikuisilta. Hän kokee vauvan uhkana itselleen,

häntä ei enää huomioida niin paljon kuin ennen, kaikki keskittyvät vauvaan ja koko elämä

pyörii  vauvan  ympärillä.  Vilttitossu  on  vielä  pieni  ja  kaipaa  huomaamista  ja

huomionosoituksia.
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Heinähattu

Heinähattu  on  Vilttitossun  isosisko.  Heinähatun  nimi  tulee  siitä,  että  hän  pitää  aina

olkihattua,  koska  uskoo  olevansa  kauniimpi  se  päässään.  Hän  on  ehkä  kuusi  tai

seitsemänvuotias.  Hän  osaa  jo  kirjoittaa.  Heinähattu  on  tyttömäinen  ja  käyttää  hameita

toisin  kuin  pikkusisarensa.  Hän  komentelee  pikkusiskoaan.  Hän  on  myös  toimelias  ja

reipas  tyttö.  Heinähattu  kokee  itsensä  hyvin  tärkeäksi  vauvan  synnyttyä.  Hän  haluaa

hoitaa  vauvaa  ja  olla  apuna.  Itsekseen  hän  miettii  pikkuvanhasti,  että  kylläpä  vauvassa

onkin  hoitamista,  Vilttitossu  pääsee  hänen  mielestään  paljon  vähemmällä,  kun  hän  on

nuorempi.

Hannaäiti

Perheen  äiti  on  Hanna.  Hän  on  touhukas  ja  innostuu  aina  uusista  asioista,  joista  hän

jaksaa aina hetken olla kiinnostunut. Ennen kuin vauva syntyy, Hanna yrittää pestä talosta

pois  kaikki  bakteerit.  Hanna  on  lukenut  aikoinaan  humanistisia  tieteitä,  mutta  ei  ole

suorittanut  tutkintoa  loppuun.  Hanna  ei  käy  kodin  ulkopuolella  töissä.  Tosin  kirjan

tapahtumien aikana Hanna on suurimman osan ajasta äitiyslomalla.

Mattiisä

Perheen  isä  on  Matti,  joka  on  tutkija.  Matilla  on  työhuone,  jossa  on  paljon  kirjoja.  Matti

lukee melkein aina ja tekee muistiinpanoja pienille lappusille. Matti suunnittelee jatkuvasti

uusia tutkimusongelmia  ja tekee laskelmia erilaisista asioista. Hanna sanoo, että Matti on

omistanut koko elämänsä tutkimukselle.

Petterivauva

Perheeseen syntyy poikavauva. Vauva on kiltti, eikä juuri kiukuttele. Vauvan nimeksi tulee

Petteri.  Kirjan  lopussa Petteri  on  puolivuotias  ja  vanhempiensa  kauhuksi  hän  leikkii  vain

autoilla.
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Alibullenin neidit

Kattilakosken  naapurissa  asuvat  kaksi  Alibullenin  neitiä,  Helga  ja  Halise.  He  ovat

kaksoset, melko erikoisia vanhoja, yksinäisinä pysyneitä neitejä. Neidit  leipovat ahkerasti

ja  ovat  paljon  tekemisissä  Kattilakosken  perheen  kanssa.  Alibullenin  neitien  talossa  on

kaikkea  lapsia  kiinnostavaa,  esimerkiksi  suuri  ullakko  täynnä  jännittäviä  esineitä.

Kattilakosken  lapset  ovat  aina  tervetulleita  Alibullenin  neitien  kotiin.  Alibullenin  neidit

innostuvat  usein  muistelemaan  nuoruuttaan  ja  kertoilemaan  Heinähatulle  ja  Vilttitossulle

kosijoistaan, nuoruudestaan ja lapsuudestaan.

6.4.2. Tapahtumat, juoni ja miljöö

Kirjan  tapahtumat keskittyvät vauvan ympärille. Ensin koko perhe odottaa vauvaa. Sitten

vauva  syntyy  ja  sitä  tutkaillaan,  millainen  se  oikein  on.  Kaikki  liittyy  jotenkin  vauvaan  ja

koko  talon  elämä  pyörii  vauvan  ympärillä.  Vilttitossu  kokee  tulleensa  hylätyksi  uuden

vauvan myötä. Hän vie vauvan yöllä poliisiasemalle löytölapseksi. Kotimatkalla Vilttitossu

kuitenkin kääntyy takaisin ja hakee vauvan kotiin. Kukaan muu perheessä ei huomaa, että

Vilttitossu  oli  vauvan  kanssa  yöllä  ulkona.  Yöllisen  reissun  jälkeen  Vilttitossu  hyväksyy

vauvan  ja  hänen  on  helpompi  suhtautua  siihen.  Oikeastaan  vauva  muodostaa  kirjan

juonen ja se on kirjan läpi säilyvä asia, jonka ympärille kaikki muu rakentuu. Kirjan alussa

vauvan  syntymään  on  useita  kuukausia  ja  kirjan  lopussa  vauva  on  puolivuotias,  joten

kirjassa seurataan Kattilakosken perheen elämää noin vuoden ajan.

Kirjan  tapahtumat  kuvataan  pienehkössä  maaseutupitäjässä  tai  kaupungissa.  Pitäjä  on

kuitenkin niin suuri, että siellä on oma poliisilaitos, jossa toimii kaksi poliisia  ja komisario.

Lehmiä  kulkee  laitumella  lähellä  Kattilakosken  kotia,  joten  kovin  suuressa

asutuskeskuksessa Kattilakosket ja Alibullenin neidit eivät asu.

Eniten  kuvataan  Kattilakosken  kotia,  joka  on  tavallinen  kaksikerroksinen  puinen

omakotitalo  Sireenikujalla.  Siellä  on  joka  paikka  täynnä  tavaraa.  Tytöillä  on  yhteinen

makuuhuone,  Hannalla  ja  Matilla  yhteinen.  Petterille  tehdään  oma  huone  Matin

työhuoneesta ja Matti saa uuden työhuoneen ullakolta. Talossa on myös keittiö, olohuone

ja kylpyhuone.
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6.5. Tutkimukseni toteutus, analyysi ja tulkinta

Jokaisessa tutkimassani lastenromaanissa on paljon kohtauksia, joissa kuvataan äitiä. Äiti

on vahvasti mukana lasten elämässä. Äitiä kuvataan kirjoissa lapsen näkökulmasta käsin.

Käyn  seuraavassa  lastenromaaneja  läpi  luokituksieni  pohjalta.  Luokitukset  olen  tehnyt

teoreettisen viitekehyksen pohjalta äidin rooleista Suomessa eri aikoina.

Olen luokitellut äideistä kertovat kohtaukset seuraaviin luokkiin:

1)  miten ja millaisiksi äidit kuvataan

2)  äiti  kasvattajana,  tämän  luokan  alaluokkina  ovat  äiti  kurittajana  ja  äidin  antamat

tehtävät

3)  äidin kunnioittaminen ja totteleminen

4)  äiti lasten hoivaajana

5)  äiti  kodin  taloudenhoitajana,  tähän  luokkaan  kuuluvat  ruoanlaitto,  siivous  ja

puutarhanhoito

6)  äiti leikkimässä lasten kanssa tai äiti kaverina lapselleen

7)  äiti vaimona, äidin suhde mieheensä

8)  yhteiskunnallinen äitiys eli äidin suhde yhteiskuntaan ja naapureihin

9)  lasten leikit ja äidin suhde niihin

10) äiti emännän roolissa/vieraanvaraisuus.

Analyysissä  olen  päättänyt  käyttää  lasten  äideistä  seuraavia  nimityksiä.  Kirjassa Pieni

Tuittupää esiintyvästä  Lahtelan  äidistä  käytän  nimitystä  Virpin  äiti.  Välimaan  Villen  äitiä

sanon  Villen  äidiksi. Kaisa  tykkää  Rikasta –kirjassa  esiintyy  enimmäkseen  kaksi  äitiä.

Heidän sukunimensä ei  tule kirjassa ilmi. Kaisan ja Petrin äidistä käytän nimitystä Kaisan

äiti,  koska Kaisa  on  kirjan  päähenkilö. Toinen  äiti  kirjassa on  Rikan  äiti,  hänestä  käytän

tässä  nimitystä  Sellu.  Sillä  nimellä  häntä  kutsutaan  kirjassakin.  Kirjassa Heinähattu,

Vilttitossu  ja  vauva  lapset  puhuvat  äidistään  etunimellä.  Käytän  analyysissä  äidistä

nimitystä  Kattilakosken  äiti.  Analyysissä  keskitytään  enimmäkseen  Virpin,  Kaisan  ja

Kattilakosken  äiteihin,  koska  heistä  puhutaan  kirjoissa  eniten.  Muita  äitejä  käsittelen

vähemmän, koska heistä on kirjoissakin vähemmän mainintoja.
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6.5.1. Miten ja millaisiksi äidit kuvataan

Kirjoissa Pieni  Tuittupää ja  Kaisa  tykkää  Rikasta  Virpin  ja  Kaisan  äidit  kuvataan  hyvin

perinteisiksi suomalaisiksi äitihahmoiksi. Äidit hoitavat lapsiaan ja kotia, nämä ovat heidän

tärkeimmät tehtävänsä. Äidit ovat ankaria kasvattajia. Lasten mukaan äidit käyttävät aina

hameita.

”Eikös kaikilla äideillä ole hameet… ?” (Ville) ”Niin taitaa olla .” (Virpi) (Härmä

1945, 74.)

Kaisa tykkää Rikasta kirjassa Rikan äiti eli Sellu kuvataan hyvin erikoiseksi äidiksi.

Häntä  (Sellua)  ei  olisi  ikinä  uskonut  äidiksi,  sillä  hänellä  oli  punainen

pörrötukka  ja  kirjava  mekko,  ja  jalassa  linttaan  astutut  aamutossut.  Tyttö  ei

ollenkaan  ihmetellyt,  että  Rika  sanoi  sitä Selluksi  eikä äidiksi.  Eihän  se ollut

äidin näköinenkään, vaan ihan selvä Sellu. (Polva 1976, 18.)

Muiden perheiden lapsetkin ihmettelevät sitä, voiko Sellu olla äiti, kun hän on niin erilainen

kuin muut äidit. Sellu eroaa ulkoisen olemuksensakin puolesta muista äideistä. Edellisestä

lainauksesta voisi päätellä, että äidit pukeutuvat siististi  ja asiallisesti. Lasten mielestä on

ennen  kuulumatonta,  että  jonkun  äidillä  voi  olla  kirjavat  vaatteet  ja  ”linttaan  astutut

aamutossut”. Sellu on uudestaan naimisissa ja heillä on Valtsun kanssa uusperhe,  jonka

muodostavat heidän yksi  yhteinen  lapsi  Puppe, Sellun  lapsi  Rika  ja  Valtsun  lapsi  Minttu

sekä heidän adoptiolapsensa Satu. Perheeseen kuuluu lisäksi vaari, Valtsun isä.

Sellu käyttäytyy kotona erilailla kuin äidit yleensä. Sellu käy töissä ja heillä kotia ja pieniä

lapsia hoitaa 11vuotias Minttu, joka pitää asiaa itsestään selvänä.

Minttu:    Tietysti  minä  tiskaan,  kuka  muu  sen  tekisi?  Selluhan  käy  työssä.

(Polva 1976, 46.)
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Välillä Sellu huolehtii lasten syömisestä, mutta se on hyvin kausittaista. Sellu eroaa äitinä

Virpin  ja  Kaisan  äideistä  siinäkin,  että  hän  ei  edes  kysele,  miksi  syömässä  on  vieraita

lapsia tai ketä nämä ovat. Rikan perheessä ei varmastikaan ole paljoa rahaa, mutta Sellu

on heti kyselemättä valmis antamaan omasta ruoastaan myös naapurin lapsille. Toisaalta

kirjan kuvauksesta käy selville, ettei Sellu osaa ajatella taloudellisesti. Hän käyttää rahaa

surutta silloin, kun sitä on, murehtimatta tulevia. Tässäkin Sellu eroaa huomattavasti Virpin

ja Kaisan äideistä, jotka ajattelevat aina asioita taloudellisesti.

  eteisen  ovi  aukeni  ja  iloinen  “heihei”  täytti  huoneen.  Sellu  palasi  työstä.

Tyttöjen  keskusteli  katkesi  ja  Kaisa  tuijotti  yllättyneenä  Sellua.  Se  työntyi

tanssiaskelin keittiöön. Hän oli tosin nähnyt sen aamulla, mutta nyt kun se oli

käynyt kaupungilla, se oli aivan toisen näköinen. Porkkananpunainen tukka oli

monimutkaisina  kiemuroina  ja  sen  kengissä  oli  niin  korkeat  korot,  että  hän

ihmetteli,  miten  se  pystyi  kävelemään  niillä.  Ja  nauraa  se  osasi.  Sen

poskissa  oli  samanlaiset  hymykuopat  kuin  Rikallakin,  eivätkä  ne  kadonneet

edes  silloin,  kun  se  oli  vakava.  Se  oli  lyhyt  ja  pyöreä  ja  täynnä  pomppivaa

touhua.

Jos  vaan  huolit,  niin  minä  annan  sinulle  ranskanleipää.  Se  on  niin  tuoretta,

että melkein höyryää. Hän kaivoi kassistaan kaksi pulleaa vehnästä ja sahasi

ne  paksunpaksuiksi  viipaleiksi.  Jokaisen  päälle  hän  levitti  runsaasti  voita  ja

leikkasi makupalaksi suuren juustoviipaleen.

 Tuli taas rahaa ylitöistä, hän selitti  iloisesti Mintulle, joka katseli yllättyneenä

hänen  yletöntä  hassaamistaan.  Välistä  heillä  ei  ollut  rahaa  paljaaseen

ruislimppuunkaan, ja toisinaan taas herkuteltiin pelkällä vehnäsellä.

 Täällä on jäätelökakkuakin ja viinirypäleitä ja vaarille karamellipussi.

Tytöt  tarttuivat mielihyvin voileipiinsä  ja Sellu pyörähti kamariin. (Polva 1976,

46–47.)

Kirjoissa Pieni Tuittupää ja Kaisa tykkää Rikasta, Virpin ja Kaisan äidit ovat auktoriteetteja,

joita  pelätään  ja  kunnioitetaan.  Äitiä  totellaan  ja  Virpi  sanoo  hyvin  harvoin  äidilleen

vastaan.  Kaisa  vastustaa  äitiään  jo  enemmän.  Vanhempien  kunnioitus  näkyy  lasten

puheessakin, Virpi ei sinuttele äitiään. Kirjassa Virpi puhuttelee äitiä suoraan vain kerran,

ja silloinkin hän käyttää äidistä kolmatta persoonaa.



43

”Jos saan lähteä heti, kun olen tunnustanut kaiken, mitä äiti vaatii .”(Härmä

1945, 85.)

Kaisa  on  tottunut  siihen,  että  äiti  on  usein  vihainen.  Heillä  on  kotona  tiukat  säännöt

kaikkeen olemiseen  ja  tekemiseen. Siksi Kaisan on vaikea ymmärtää Rikan äitiä, Sellua.

Lapset sanovat Sellua Selluksi eivätkä äidiksi, Kaisa, Petri  ja muut  lapset sanovat omaa

äitiään aina äidiksi.

Heinähatun  ja  Vilttitossun  perheessä  on  hyvin  paljon  vapaampi  kasvatus  ja  lapsilla  on

enemmän valtaa kuin Kaisan ja Virpin perheissä. Äitiä ei enää kunnioiteta samalla tavalla

peläten niin kuin ennen. Äitiä sanotaan kirjassa koko ajan Hannaksi.

Vilttitossu ajatteli, että kaikki ovat  inhottavia. Hanna  ja Matti eivät välitä kuin

vauvasta  ja  Heinähattukin  petti  hänet  kun  meni  niiden  puolelle. (Nopola  &

Nopola 1990, 29.)

Kirjassa Pieni  Tuittupää  vanhemmilla  on  vielä  ehdoton  auktoriteettiasema.  Se  on  myös

melko  vahva  Kaisan  perheessä  kirjassa Kaisa  tykkää  Rikasta.  Rikan  perheessä

vanhempien  auktoriteettiasema  on  paljon  pienempi  ja Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva 

kirjassa  lasten  ja  vanhempien  välinen  suhde  on  tasavertaisempi,  melkein  kuin

kaverisuhde. Tapahtunut muutos noudattelee suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunutta

muutosta,  jossa  vanhempien  ehdoton  auktoriteettiasema  on  muuttunut  lapsen

yksilöllisyyttä ja tasaarvoa korostavaksi kasvattamiseksi. (Hirsijärvi ym. 2000, 31.)

Kaisa ihmettelee Rikan äitiä. Kaisa on saanut äidin mallin kotoaan, eikä hän voi ymmärtää,

että  voi  olla  niin  erilaisia  äitejä  kuin  Rikan  äiti.  Kaisan  mielestä  Sellu  ei  sovi  ollenkaan

siihen  käsitykseen,  mikä  hänellä  on  äideistä.  Sellu  edustaa  uudenlaista,  modernimpaa

äitikuvaa. Kaisa tykkää Rikasta on kirjoitettu 1970luvulla, jolloin äitiyttä pidettiin Suomessa

naisten  vapautumisen  esteenä.  (Katvala  2001,  20.)  Tuolloin  suurin  osa  äideistä  toteutti

vielä  perinteistä,  familistista äidin  roolia,  jolloin  naisen päätehtävänä  oli  kasvattaa  lapset

kotona  siveellisesti.  (Alasuutari  2003,  16–17.)  Kaisan  äiti  toteuttaa  selkeästi  familistista

äitiyttä.  Osa  äideistä  oli  töissä  ja  halusi  vapautua  äitiyden  kahleista.  Sellu  kuuluu  tähän

äitien joukkoon.
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Saako  teille  tulla  näin  vaan,  ilman  että  kysyy  lupaa?  hän  (Kaisa)  uteli

varmuuden vuoksi.  Eikö sinun äitisi ole vihainen? 

 Voi pässi, kuvitteletko sinä, että meidän Sellu osaisi olla vihainen! Ennemmin

siilikin  suuttuu  kuin  meidän  äiti.  Se  ei  ole  koskaan,  eikä  mistään  vihainen.

Meille  saa  tulla  vaikka  koko  talo,  ja  se  sanoo  vain:  “tervetuloa  ja  yrittäkää

mahtua  johonkin.  Istukaa  vaikka  toistenne  syliin,  jos  muualla  ei  ole  tilaa.

Tiuhempaan, tiuhempaan, niin ettei kenenkään tarvitse jäädä oven taakse!”

Kaisa  kiipesi  portaat,  vaikka  olikin  yhä  epäluuloinen.  Ei  sellaista  äitiä  voinut

olla  olemassakaan.  Kaikki  ne  katsoivat  tarkkaan,  ettei  kukaan  vaan  tuonut

kuraa  sisälle,  ja  ettei  joukko  ollut  liian  suuri.  Ne  pelkäsivät  melua  ja

huonekalujen kolhimista.

 Eikö hän suutu edes siitä, kun sinä sanot sitä Selluksi? hän uteli.

Rikan  kasvoista  näkyi,  että  kysymys  oli  vähintäänkin  kummallinen.    Mitä

varten se siitä suuttuisi, Selluksihan se  itsekin  itseään sanoo. “Sellu  tulee  ja

Sellu tekee ja Sellu menee!”(Polva 1976, 38–39.)

6.5.2. Äiti kasvattajana

Kuten Vuori (1994, 79–80.) toteaa, äidin tehtävänä on yleisesti ollut lasten kasvattaminen.

Tämän  takia  äidit  ovat  usein  jääneet  kotiin  hoitamaan  lapsia.  Jokaisessa

tutkimusaineistooni  kuuluvassa  lastenromaanissa  äiti  on  kotona  lapsia  hoitamassa  eikä

käy kodin ulkopuolella töissä. Tosin Pieni Tuittupää kirjassa Lahtela on maalaistalo, jossa

sekä  äiti  että  isä  ovat  kotona  töissä.  Tässä  talossa  äiti  tekee  maatalon  töitä  lasten  ja

kodinhoidon  ohella. Pieni  Tuittupää kirjassa  Välimaan  Villen  äiti  käy  töissä  tehtaassa.

Kodin  ulkopuolella  töissä  käyminen  oli  naisilla  tuolloin  (1940luvulla)  vielä  melko

harvinaista.  Välimaan  kohdalla  se  ehkä  johtuu  siitä,  että  perheen  isä  on  kuollut. Kaisa

tykkää Rikasta kirjassa Rikan äiti, Sellu, käy kodin ulkopuolella töissä. Kirjasta ei käy ilmi,

mitä töitä Sellu tekee. Heinähattu, Vilttitossu ja vauva –kirjassa ei kuvata muita äitejä kuin

Kattilakosken äiti. Hän on kotona, mutta hän on äitiyslomalla. Tosin Kattilakosken Hanna

ei ole töissä kodin ulkopuolella sarjan muissakaan kirjoissa.
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Pieni  Tuittupää kirjassa  Lahtelan  perheessä  lapsia  kasvatetaan  ydinperheideologian

mukaan.  Sen  mukaan  perhe  on  yhteiskunnan  keskeinen  yksikkö,  jossa  kasvatetaan

valtiolle  kunnon  kansalaisia.  Ydinperheessä  äidin  rooli  on  keskeinen,  kuten  Lahtelan

perheessä on.  (Katvala 2001, 15.) Äidin  tuli kasvattaa  lapsia myös siveellisiksi  ihmisiksi.

Lahtelan äiti on lapsilleen ankara kasvattaja, jonka sana on laki. Mitä äiti sanoo, niin myös

tehdään. Virpi pelkää äitiään, pelko johtuu varmasti suurelta osin äidin ankaruudesta. Osa

pelosta  on  luultavasti  äidin  kunnioittamista.  Tuohon  aikaan  lapset  kasvatettiin

kunnioittamaan  vanhempiaan  ja  muita  aikuisia.  Virpi  rakastaa  äitiään,  mutta heillä  ei  ole

samanlaiset  lämpimät  suhteet  niin  kuin  Virpillä  on  isänsä  kanssa.  Virpi  ei  juttele  ja

keskustele äitinsä kanssa niin kuin hän tekee isänsä kanssa. Yleensä Virpin ja äidin väliset

keskustelut  ovat  joko  sellaisia,  että  Virpi  pyytää  äidiltään  jotain  tai  äiti  pyytää  Virpiä

tekemään jotakin tai äiti toruu ja nuhtelee Virpiä. Äiti ei ymmärrä lasten maailmaa niin kuin

hänen  miehensä.  Lahtelan  perheessä  äiti  on  se,  joka  sanoo  kasvatusasioissa  viimeisen

sanan.

Virpiä ei ukonilma peloittanut, hän ei pelännyt muita kuin Alakylän Hinkkurin

poikaa ja äitiä, äitiä kaikkein eniten. (Härmä 1945,8.)

Virpi kunnioitti äitiään yli kaiken – ja pelkäsi. Äiti merkitsi hänelle ankaraa

kasvattajaa, jonka sana on laki, eikä hän voinut lainkaan ymmärtää, miksi

toiset lapset sanoivat, että ”minun täytyy kysyä isältä” tai ”isä ei anna”, ”isä ei

päästä”. Eihän se niin ollut. Kyllä isä aina antoi ja suostui, mutta äiti oli

vastaan. (Härmä 1945, 12.)

Yhdessä  kohdassa Pieni  Tuittupää  kirjassa  Lahtelan  äiti  katuu  sitä,  että  on  ollut  niin

ankara  Virpille.  Äiti  ei  kuitenkaan  osoita  katumistaan  tai  pahoittelujaan  mistään  asiasta

Virpille,  hän  miettii  asioita  itsekseen  tai  sanoo  niistä  miehelleen.  Äiti  on  ehdoton

auktoriteetti  lapsilleen, näin ollen hän ei voinut myöntää erehdyksiään heille. Lapsillakaan

ei koskaan käynyt mielessä, että äiti voisi tehdä jotain väärin.

”Mikä onneton minut niin kiihdyttikin, etten osannut tyytyä vain torumiseen?

Mutta tyttö on joskus niin yltiöpäinen ja uhmaava, etten ole moista ennen

nähnyt. Ja ellei hänestä jo lapsena saada pois kaikkea tuollaista pahaa, on
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sitä turha suurena yrittääkään.” Äiti oli aivan kalpea surusta. (Härmä 1945,

17.)

Äiti  on huolissaan  lapsestaan,  joka on ollut kateissa  tuntikausia. Äidin puheista huomaa,

että  hän  ajattelee  lapsensa  parasta  silloinkin,  kun  piiskaa  tätä.  Hän  haluaa  kasvattaa

lapsestaan rehellisen, kunnon kansalaisen, joka pärjää yhteiskunnassa. Lahtelan äiti toimii

ja  ajattelee  vanhan  Raamatun  sananlaskun  mukaan  ”Joka  vitsaa  säästää,  se  lastaan

vihaa”. Äiti välittää lapsistaan, vaikkei osaa sitä osoittaa heille hellyydellä.

Lahtelan  äiti  toruu  Virpiä  monesti  kovin  sanoin.  Hän  käyttää  myös  rangaistuksia,

rangaistus voi olla kielto mennä jonnekin tai kielto saada jotakin tai ruumiillinen rangaistus

eli piiskaaminen.

 Äiti  torui:  ”Sinä  olet maailman  tuhmin  pikku  tyttö.  Jokainen  toinen  lapsi  olisi

ollut kiitollinen, mutta sinä heität leivän ikkunasta ulos. Tänään saat olla ilman

päivällistä, jotta opit antamaan arvoa ruoalle.”(Härmä 1945, 14–15.)

Äiti opettaa lapsilleen vanhoja kristillisiä arvoja, muun muassa ruoan kunnioittamista. Hän

ei  voi  lainkaan  hyväksyä  ruoan  väheksymistä.  Äiti  käyttää  rangaistuskeinoja  lapsiaan

kohtaan. Tässä Virpi  joutuu olemaan ilman päivällistä rangaistukseksi. Kun Virpi edelleen

uhmaa äitiään ja nauraa tälle päin naama, äiti ottaa käyttöön ruumiillisen kurituksen. Kirjan

tekstistä käy ilmi, että piiskaamista käytetään yleisemminkin rangaistusmuotona Lahtelan

perheessä.

Koivuvitsa sai jälleen tehdä tehtävänsä. (Härmä 1945, 15.)

Myös Kaisan perheessä äiti käyttää ruumiillista kuritusta, tosin hellemmin kuin Lahtelassa.

 ja Petri palasi huohottaen sisälle.

  Olisittepa  vaan  nähneet,  olisittepa  vaan  nähneet  … !  hän  puuskutti,  mutta

hänen suunsa vääntyi itkuun kun äiti läimäytti häntä takapuolelle.

  Sillä  tavalla painelet  ulos,  etkä  pyydä  edes  lupaa  ja  pelkissä  yövaatteissa!

(Polva 1976, 10.)
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 Rika, ja aina vaan Rika! äiti marisi.  Sillä pojalla on sellainen nimikin, ettei se

ole  mikään  ihmisen  nimi.  Mars  kylpyhuoneeseen  niin  kuin  olisit  jo,  tai  saat

uuden  läimäyksen.  Äläkä  yritäkään  ulvoa  kun  Kaisa  kuivaa  sinua. (Polva

1976, 11.)

Ruumiillista kuritusta Hirsijärvi ym. (2000, 27–28.) pitää kasvattajan vallan korostamisena.

Virpin ja Kaisan äidit haluavat pitää auktoriteettiasemansa ja osoittaa lapsille, että heillä on

valta näihin ja he määräävät, kuinka eletään.

Sekä Härmän että Polvan kirjoissa, joissa lapsia kasvatetaan vanhojen kristillisten arvojen

mukaan, painotetaan sitä, että koskaan ei saa valehdella. Lapset ovat sen oppineet hyvin

ja noudattavat tätä elämänohjetta tarkasti.

”Nyt  valehtelet,  ei  jään  alla  voi  uida.”  ”Enkä  valehtele.  Minä  en  koskaan

valehtele,  sillä  isä  on  sanonut,  että  on  raukkamaista  valehdella.  Aina  täytyy

uskaltaa puhua totta. Äiti itse kertoi niin.”(Härmä 1945, 30.)

Kirjassa Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva,  Kattilakosken  äiti  ei  ole  niin  ankara  kasvattaja

kuin  äidit  kirjoissa Pieni  Tuittupää  ja Kaisa  tykkää  Rikasta.  Kattilakoskella  ei  käytetä

ruumiillista  rangaistusta,  sen  sijaan  lapsia  voidaan  rankaista  esimerkiksi  lähettämällä

heidät  lastenhuoneeseen.  1990luvulla,  jolloin Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva ilmestyi,

ruumiillinen  kuritus  oli  Suomessa  jo  kielletty.  Se  kiellettiin  vuonna  1984,  mistä  lähtien

lasten  fyysinen  rangaistus  on  ollut  Suomessa  lainvastaista.  (Kraav  &  Lahikainen  2000,

107.)  Hirsijärven  ym.  (2000,  31.)  mukaan  kasvatus  on  muuttunut  1990luvulle  tultaessa

niin, että lapset ovat tasavertaisia vanhempiinsa nähden. Tämä ei kuitenkaan välttämättä

merkitse  sitä,  että  lasten  rankaisua  tapahtuisi  vähemmän.  Se  on  vain  muuttunut

periaatteellisesta kurituksesta yksilölliseksi tunteenpurkaukseksi. (Hirsijärvi ym. 2000, 31.)

Kattilakosken äiti määrää lapsia lastenhuoneeseen arestiin tai nuhtelee heitä kovin sanoin

ruumiillisen  rankaisun  sijasta.    Kattilakosken  äiti  haluaisi  opettaa  lapsiaan  pyytämään

anteeksi.

 Vilttitossu kiusaa, Heinähattu sanoi.

 Itse kiusaat, läskisika!

 Vilttitossu haukkuu siaksi! huusi Heinähattu.
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 Pyydä anteeksi Heinähatulta, Hanna sanoi.

 En pyydä.

 Sitten menet lastenhuoneeseen.

Vauva alkoi parkua. Hanna otti vauvan syliinsä:

  Katso  nyt  mitä  sait  aikaan.  Vauvakin  hermostuu.  Nyt  menet

lastenhuoneeseen ja tulet pois vasta kun olet rauhoittunut. (Nopola & Nopola

1990, 27–28.)

Kirjoissa,  joissa  kristillisiin  arvoihin  kasvattaminen  on  vallalla,  ei  tule  kuitenkaan  esiin

yhtään  kohtaa,  jossa  lapsia  olisi  opetettu  pyytämään  anteeksi.  Sen  sijaan  uusimmassa

kirjassa, jossa kristillisillä arvoilla ei muuten ole arvoa, opetetaan anteeksipyyntöä. Se on

ehkä parhaiten tapakasvatukseen jäänyt asia kristillisestä kasvatuksesta.

Kattilakosken äiti on hellempi kuin Virpin  ja Kaisan äidit. Tilanteessa,  jossa Kattilakosken

äiti  vain  toruu  lastaan  ankarasti,  olisi  Kaisa  tai  Virpi  varmaankin  saanut  jo  piiskaa.

Heinähattu  puhuu  ristiäisissä  rumasti  papille.  Toisaalta  Virpi  tai  Kaisa  ei  olisi  koskaan

voinut  sanoa  tuolla  tavalla  papille  tai  kellekään  muullekaan  aikuiselle,  koska  aikuisten

kunnioittaminen oli aikaisemmin niin itsestään selvää, aikuisia kunnioitettiin ja pelättiin.

  Kukahan  tässä  possu  on,  hän  sanoi.    Oikea  kahviporsas!  (Heinähattu

papille)

 Heinähattu! Hanna huusi vihaisena. (Nopola & Nopola 1990, 59.)

Heinähattu  ja  Vilttitossu  arvostelevat  äidin  tekemisiä  ja  käyttävät  sellaista  kieltä,  mikä  ei

olisi  ollut  mahdollista  Kaisan  tai  Virpin  perheissä.  Äiti  ehdottaa  vauvalle  nimeä  Rudolf.

Tämä on äidin mielestä komea ja miehekäs nimi.

  Rudolf  Kattilakoski,  Kadolf Ruttilakoski, Vilttitossu hihitti. (Nopola  & Nopola

1990, 27.)

Kirjassa Kaisa  tykkää  Rikasta,  Kaisan  äiti  kuvataan  myös  ankaruudessaan  periksi

antamattomana.  Kaisan  äiti  on  saavuttanut  lähes  samanlaisen  auktoriteettiaseman  kuin

Virpin äiti.
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Siinä  eivät  kuitenkaan  auttaneet  sen  paremmin  itkut  kuin  pippuritkaan,  sillä

mitä äiti määräsi, siitä hän myös piti kiinni. (Polva 1976, 87.)

Kaisan äiti huolehtii lastensa vaatteista ja terveydestä ehkä vähän liiankin tuntuisesti. Vuori

(1994,  80–81.)  puhuu  äidillisestä  ylihuolehtimisesta,  josta  on  oltu  huolissaan  viime

vuosisadalla.  Tämä  ylihuolehtiminen  näkyy  monesti  Kaisan  äidissä.  Virpin  äiti  ei  ehkä

niinkään ylihuolehdi, hän on realistisempi. Kattilakosken äiti saa välillä puuskia, jolloin hän

osoittaa ylihuolehtimista. Esimerkiksi ennen vauvan syntymää, kun äiti pesee hysteerisenä

kaikki lelut, ettei vauva vain saisi bakteereja.

Hän koetteli Petrin hartioita.  Sinähän olet ihan märkä, hän kauhistui.  Siellä

sataa. Eikös vaan sadakin? Ja sinä painelet sinne kuin pieni pupu. Saat vielä

angiinan  ja  keuhkokuumeen  mokomasta  juoksemisesta.  Ota  äkkiä  pyjama

päältäsi ja mene kylpyhuoneeseen kuivaamaan itsesi. (Polva 1976, 10.)

Äiti antaa lapsilleen tehtäviä, esimerkiksi Kaisa joutuu usein huolehtimaan pikkuveljestään.

Virpi saa myös töitä äidiltään.

Hän hätisti pojan menemään  ja kurotti  takkinsa naulasta.  Minä  lähden isän

mukana kaupungille. Katso sinä, Kaisa, että se kuivaa itsensä kunnolla, ei se

komentamatta tottele. (Polva 1976, 10.)

Ensimmäisenä  päivänä  Kaisa  ei  päässyt  lähtemään  ystävänsä  Helmin  luo,

sillä äiti määräsi hänet järjestämään tavarat paikoilleen. (Polva 1976, 76.)

Virpi tuli juosten Alakylän osuuskaupasta. – Kyllä poikain kelpasi, ei tarvinnut

juosta ostoksilla eikä alituiseen  auttaa äitiä.  Tietysti  oli  hauskaa auttaa  äitiä,

mutta  jos  sinä  aikana  tapahtui  jotakin  jännittävää,  josta  jäi  osattomaksi,

harmitti se. (Härmä 1945, 134.)

Kaisan  äiti  pitää  itsestäänselvyytenä,  että  lasten  kuuluu  tehdä  kotitöitä,  eikä  siitä  kuulu

maksaa palkkaa.
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Mitähän  hän  voisi  tehdä,  niin  että  hän  saisi  rahaa  kokoon.  Kotona  äiti  ei

maksanut mitään, tekipä hän mitä tahansa, sillä se oli sitä mieltä, että kotityöt

kuuluivat jokaisen perheenjäsenen velvollisuuksiin.

  Kanasta  minä  olisin  voinut  ansaita,  jos olisin  mennyt myymään  sen munat

torille, mutta kun äiti ei pidä sen seurasta. (Polva 1976, 90.)

Kello. Ihan oikea kello! Kaisa oli kinunnut sellaista monta kertaa, mutta isä oli

sanonut,  että  hän  oli  liian  nuori  kellonomistajaksi  ja  äiti  oli  varma,  että  hän

hukkaisi tai rikkoisi sen, jos saisi sellaisen.

  Sinunlaisesi  kapuajan  on  turha  pyytääkään  mitään  niin  arvokasta,  eihän

sinulla pysy mikään ehjänä. (Polva 1976, 103.)

Kirjassa Pieni  Tuittupää  Villen  äiti  antaa  Villelle  melko  paljon  kotitöitä.  Ville  saa  tehdä

kotona  vanhastaan  miehelle  kuuluneita  töitä,  Villehän  on  talon  ainoa  mies  vaikka  onkin

vasta noin kahdeksan vuotta vanha. Seuraavassa Ville selittää Tarpolan isännälle, kuinka

hän hakkaa halkoja äidille avuksi.

”Minä (Ville) olen jo kauan aikaa hakannut, siitä asti, kun äidin selkä oli kipeä

eikä hän voinut. Se oli  talvella,  ja meille  tuli  kylmä,  ja silloin äiti  käski minun

tulla yrittämään.”(Härmä 1945, 42.)

Lahtelan  äiti  on  huolissaan,  kun  Virpi  on  niin  rajuluontoinen  ja  keksii  usein  vaarallisia

leikkejä. Äiti on sitä mieltä, että Virpi on kasvatettu liian hellävaraisesti. Tähän korjauksena

äiti  näkee  sen,  että  hän  opettaa  Virpin  tekemään  naisten  töitä  eli  ompelemaan.  Äiti

ajattelee, että ohjaamalla tytärtään tytön ja naisen rooliin, hänestä samalla karsiutuu pois

poikamaisuus ja rajuus.

”Se  tyttö on aivan pilalla. Hänet on kasvatettu  liian hellävaroin. Mutta nyt on

muutoksen tultava. Alituinen leikkiminen poikain kanssa on lopetettava, ja joka

päivä  on  hänen  ainakin  yksi  tunti  istuttava  minun  kanssani  parsimassa  ja

ompelemassa  ja  oppimassa  muitakin  tyttöjen  puuhia.  Nuketkin  ovat  tuossa

koskemattomina,  sillä  hän  ei  koskaan  leiki  niillä,  peuhaa  vain  kuin

poikajunkkarit. Tästä päivästä komento muuttuu!”(Härmä 1945, 97–98.)
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Tässä  Virpin  äiti  toteuttaa  1900luvun  alkupuolella  vallinnutta  ihannetta

perheenemännyydestä. Tytöt haluttiin kasvattaa hyviksi emänniksi, jotka tekevät ahkerasti

kotitöitä.  (Alasuutari  2003,  16–17.)Virpi  ei  opi  ompelemista  helposti.  Hän  halusi  luopua

koko työstä ja  lähteä ulos  leikkimään. Riiteleminen äitiä vastaan ei auttanut. Äiti määräsi

ankarasti ja Virpin oli ommeltava joka päivä.

Hän (Virpi)  leikkasi tilkun irti, heitti sen lattialle  ja sanoi päättävästi: ”Enää en

ompele,  vaan  lähden  ulos!”  Mutta  äiti  ei  ottanut  sellaista  kuuleviin

korviinsakaan,  vaan  komensi  tyttären  jatkamaan  työtään.  Virpi  yritti  riidellä

vastaan,  mutta  äidin  ankara  sana  lopetti  sen  alkuunsa.  Hän  istui  mutrussa

suin  takaisin  jakkaralleen  ja  aloitti  uudelleen  työnsä.  Huh,  se  oli  inhottavaa!

(Härmä 1945, 98.)

1970luvun  kirjassa  perheenemännäksi  kasvattamista  ei  enää  juuri  esiinny.  Kaisa  saa

kerran  tehdä  itse lättyjä sekä huolehtia pikkuveljestään usein, muuten hänelle ei opeteta

mitään kotitöitä.

Äiti  oli  luvannut  Kaisalle,  että  hän  saisi  paistaa  lättyjä  ja  viedä  ne  Helmille

tuliaisiksi. (Polva 1976, 113.)

Kattilakosken  lapset  saavat  myös  muutamia  pieniä  tehtäviä  kotona,  mutta  varsinaista

kodin hoitamista heillekään ei opeteta. Kotitöitä Kattilakosken lapset saavat huomattavasti

vähemmän kuin Virpi ja Kaisa.

 Heinähattu! Hanna huusi.  Vaippakuorma odottaa! (Nopola & Nopola 1990,

67.)

Ristiäispäivän aamuna Hanna sanoi Heinähatulle:

 Me tässä isän kanssa ajattelimme, että sinä pitäisit vauvaa sylissä kun sille

annetaan nimi. (Nopola & Nopola 1990, 54.)
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Sellu on paljon huolettomampi äiti kuin Kaisan äiti. Kirjasta  löytyy yksi kohta,  jossa Sellu

antaa äidillisiä ohjeita pojalleen Rikalle. Rikan kotona  lapsista vain Minttu tekee kotitöitä,

muita perheen jäseniä äiti ei vaadi minkäänlaisiin kotitöihin.

  Sinä  et  kiipeä  mihinkään,  Sellu  ilmoitti  päättävästi.    Jos  sinä  yrität  tarttua

siihen, niin se panee kynsin ja hampain vastaan ja te putoatte molemmat. Se

luulee, että sinäkin aiot  jahdata sitä  ja kiipeää vieläkin ylemmäksi,  jos se nyt

enää  ylemmäksi  pääsee.  Minä  haen  sen  sieltä.  Minua  se  tottelee  ja  tulee

mielellään syliin. (Polva 1976, 19–20.)

Kaisan äiti rupeaa yleensä kyselemään toiselta  lapselta, mitä  toinen on oikein puuhaillut,

jos  toinen  puhuu  sellaisia,  mitä  äiti  ei  ymmärrä.  Hän  olettaa,  että  lapset  tietävät  aina

toistensa  tekemiset.  Toisaalta  äiti  syyllistää  Kaisaa,  jos  Petri  on  ollut  huonoilla  teillä,

Kaisan tulisi äidin mukaan aina katsoa pikkuveljensä perään.

 Kyllä minäkin uskaltaisin valuttaa verta ja ottaa rottaa hännästä kiinni, mutta

kun ne ei usko. Äiti keskeytti voileivän tekonsa.  Mitä sinä puhut, poika? Kuka

valuttaa verta, ja mitä varten sinun on otettava rotilta häntä?

  No,  kun  Eka  ja  Penakin  ottaa,  ja  sitten  ne  pääsee  hienoon  salaseuraan

naapuritalon poikien kanssa.

Äiti vilkaisi kysyvän näköisenä Kaisaan.

  Missä  Petri  on  taas  ollut  ja  mitä  se  on  koko  aamupäivän  häärännyt?  hän

halusi tietää.  Kun et sinäkään sen vertaa katso sen perään. Sinä et valuttele

verta mihinkään, ja rotat sinä jätät rauhaan. Ne kantaa tauteja turkeissaan ja

voivat  purra  sinulta  sormen poikki,  jos menet niitä  liian  lähelle. (Polva  1976,

34.)

Kaisan  äiti  huolehtii  siitä,  että  lapset  syövät  kunnolla,  turhia  herkkuja  heillä  ei  jaella.

Kaisankin  perheessä  näkyy  vanhat,  kristilliset  arvot,  joiden  mukaan  lapsia  halutaan

kasvattaa. Lapsia opetetaan kunnioittamaan ruokaa ja puhumaan aina totta. Nämä samat

asiat korostuvat myös Pieni Tuittupää kirjassa.



53

Mene  portaille  syömään,  äläkä  pajata  turhia,  hän  tuhahti  Petrille,    muista,

ettet lähde juoksemaan voileipä kädessäsi. Pudotat sen vielä ja voipuoli tulee

hiekkaiseksi. (Polva 1976, 35.)

Kaupungissa äiti ei hyväksynyt ulkona syömistä, mutta maalla hänellä ei ollut

mitään sitä vastaan. (Polva 1976, 111.)

Syöntiasioissa  mummo  on  vähemmän  ankara  kuin  äiti.  Mummolla  ei  ole  enää

kasvatusvastuuta, niin hän voi olla hellempi ja antaa lapsille enemmän vapauksia.

 Saanko minä ottaa yhden? Petri ennätti pyytää, ennen kuin kenelläkään oli

vielä kahviakaan kupissa.

  Petri  sinä,  joko  sinä  taas  hosut?  äiti  torui,  mutta  mummo  kiiruhti  pojan

avuksi.  Annetaan lapsen ottaa, eihän hän ota kahvia, niin kuin me toiset!

Äiti  mutisi  puoliääneen  “taasko  se  lelliminen  alkaa”.  Pojassa  olisi  aika

kasvattaminen kotiin päästyä, ja kun sen lopulta saisi oppimaan, lähdettäisiin

taas maalle, niin että koko kasvatus menisi hukkaan.

Mummo  nauroi.    Tarvitsevathan  ne  vähän  lellimistäkin,  en  minä  niille  liikaa

periksi anna. Yksi pulla sinne tai tänne…  ja katsohan tuota toista poikaa, hän

ei pyytänyt edes lupaa. (Polva 1976, 75.)

Nopoloiden  kirjassa  lapsia  ei  enää  kasvateta  vanhojen  kristillisten  arvojen  mukaan  niin

kuin Härmän  ja Polvan kirjassa. Hengellistä kasvatusta ei anneta muissa perheissä kuin

Virpin  kotona. Hengellinen  kasvatus  oli  yleisesti  kodin  tehtävä  Suomen  itsenäisyyden

alkuajoista 1960luvulle asti. (Koski 2001, 31.) Virpi on opetettu rukoilemaan kotona ja hän

rukoilee yksinään vaikeuksissa ollessaan.

”Rakas Jumala, älä anna minun olla niin paha kuin äiti sanoo!”(Härmä 1945,

15.)

Kattilakosken  vauva  on  kastettu  ja  Heinähattu  muistelee  papin  puhetta  ja  yrittää  kysyä

selvitystä  äidiltään.  Äiti  ei  halua  aloittaa  keskustelua  uskonnollisista  asioista,  joten  hän

ohittaa lapsensa kysymyksen kokonaan.
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Seuraavana aamuna Hanna, Heinähattu ja Vilttitossu kylvettivät Petteriä.

 Miksi Petteri on Jeesuksen opetuslapsi? Heinähattu kysyi.  Eikö se olekaan

meidän lapsi?

  Tietenkin  se  on  meidän  lapsi,  Hanna  vastasi.    Puetaan  Petteri  ja  saatte

viedä  sen  sitten  ulos.  Äiti  menee  viideksi  minuutiksi  pitkäkseen. (Nopola  &

Nopola 1990, 64.)

Kun  Vilttitossu  kyselee  ristiäisistä,  äiti  selventää  asiaa  jonkin  verran.  Tärkein  asia

ristiäisissä  tuntuu  äidille  olevan  se,  että  kastettuna  lapsi  voi  aikanaan  mennä  kirkossa

vihille. Ristiäisillä ei ole mitään uskonnollista merkitystä Kattilakoskille.

  Kuinka  se  nimi  oikein  annetaan?  kysyi  Vilttitossu.    Ruvetaanko  me  vaan

sanomaan sitä KasiPetteriksi?

Hanna otti vanhan ristiäismekon komerosta  ja sanoi, että pitää kutsua pappi.

Matti huokasi syvään.

 Onko se pappi välttämätön? Kun ei ole ketään  tuttua pappia, ei  tiedä mikä

sieltä tulee. Eikö voitaisi vain skoolata perheen kesken ja panna nimi paperiin.

 Ei ristiäisissä skoolata, Hanna sanoi. Ristiäisissä on pappi ja kahvipöytä. Ja

jos ei pappi kasta, niin ei voi mennä koskaan kirkossa vihille.

  Papit  ovat  vaan  aina  niin  jäykkiä, Matti  sanoi.    Ja niillä on  aina  ne  samat

jorinat.

 Pyydetään naispappi, sanoi Hanna. (Nopola & Nopola 1990, 53.)

Kaisan äiti haluaa olla ideaaliäiti, ja hän huolehtii siitä, mitä muut hänestä ajattelevat äitinä

ja lasten kasvattajana. Vuoren (1994, 79–80.) mukaan ideaaliäidin tehtävänä oli kasvattaa

moraalisesti  täydellisiä  lapsia  ja  näin  äiti  vastaa  omalta  osaltaan  kunniallisen  maailman

ylläpitämisestä.

  Sillä  tavalla painelet  ulos,  etkä  pyydä  edes  lupaa  ja  pelkissä  yövaatteissa!

Mitä  siitä  ihmisetkin  sanovat,  hyvänen  aika!  Minun  syykseni  ne  sen  panee.

(Polva 1976, 10.)

Sekä Pieni Tuittupää  että Kaisa  tykkää  Rikasta kirjoissa,  äidit  syyttävät  lapsiaan  melko

herkästi, jos jotain on tapahtunut. Äidit ovat myös varmoja siitä, että ovat oikeassa, eivätkä
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he malta kuunnella  lasten selitystä asiaan. Äidit ovat omaksuneet auktoriteettiasemansa,

eivätkä he osaa ajatella, että lapsi voisi joskus olla oikeassa ja he väärässä.

  Sieltähän  sinä  lopultakin  tulet,  ja  me  kun  olemme  etsineet  sinua  joka

paikasta. Sinähän lähdit sittenkin sinne Helmin luo, vaikka minä kielsin sinua.

Äidin  ilme  oli  tuima  ja  ääni  vihainen,  ja  mummo  yritti  saada  turhaan

sovittelevat sanansa hänen puhevuolautensa väliin.

 En minä …  en minä… , Kaisakin yritti selittää, mutta ei saanut puheenvuoroa.

 Enhän minä…

 Mitä sinä et? Sinä lähdit Helmin luo ilman lupaa  ja sillä selvä, mutta olkoon

tällä kertaa. Se on nyt ollutta  ja mennyttä, niin että  tule syömään siitä. Kaisa

huomasi, että äiti ei antaisi hänen selittää mitään, vaan työntäisi aina Helmin

hänen tielleen, niin että hän siirtyi isän viereen . (Polva 1976, 104.)

Virpi  on  hakenut  äidille  kaupasta  siirappia,  kun  äiti  pyysi.  Virpillä  on  kiire  marjaretkelle

muiden  lasten  kanssa.  Lapsi  hätääntyy,  kun  äiti  syyttää  häntä  jostakin  sellaisesta,  mitä

hän ei ole tehnyt. Lapsella ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää selittää äidille,

miten  asia  oikeasti  on.  Äiti  suuttuu,  kun  olettaa  lapsensa  valehtelevan.  Toisaalta  on

kummallista,  että  äiti  on  varma  lapsensa  epärehellisyydestä,  vaikka  hänen pitäisi  tietää,

kuinka rehellinen hänen lapsensa yleensä on.

”Virpi!” Äidin ääni kutsui takaisin. Mitähän hän vielä tahtoi? ”Mihin olet pannut

rahoista kaksi markkaa?” Virpi säikähti. Olisikohan hän pudottanut ne? Ei, se

oli  mahdotonta.  Muistihan  hän,  miten  kaupan  täti  oli  antanut  rahat  hänen

nyrkkiinsä,  ja  sitä  ei  Virpi ollut  koko  matkalla  avannut.  ”Kyllä minä  ne  kaikki

annoin”,  vakuutti  hän  ja ääni  värähteli  hermostuneesti,  sillä  toverithan  voivat

pitkistyä odotukseen. Äiti tulistui: ”Virpi, sinä et mene minnekään, ennen kuin

olet rehellisesti tunnustanut.” Mitä ihmettä hänen piti tunnustaa? Kysyvä katse

suuntautui äitiin. ”En anna sinulle vitsaa, vaan saat lähteä heti toisten mukana,

jos  nyt  heti  myönnät  ostaneesi  makeisia.”  Näin  sanoessaan  katsoi  äiti

tutkivasti tytärtään. Virpi perääntyi säikähtyneenä, mutta silloin tuntui äidin luja

ote  olkapäässä.  ”En  ole  ostanut  mitään!”  Hän  aivan  huusi  ja  polki  pientä

jalkaansa lattiaan. ”Jos – jos ne olisivat pudonneet.” Ajatus, että toverit olisivat

jättäneet, sai hänen tekemään hätäisen myönnytyksen. ”Pudonneet! Huudahti



56

äiti.  ”Huolellinen  ihminen  ei  kadota mitään.  Lähde  heti  samoja  teitä  takaisin,

ehkäpä  ne  vielä  löytyvätkin.”  Virpi  hätääntyi.  Hän  oli  varma,  ettei  ollut

pudottanut  rahoja,  turhahan  niitä  silloin  oli  etsiä.  Äiti  huomasi  tyttärensä

aprikoinnin ja teki omat johtopäätöksensä. ”Vielä nytkin pääset rangaistuksetta

lähtemään,  jos  heti  avoimesti  tunnustat  kaiken.”  Virpi  paiskasi  korinsa

maahan.  Kalman  kalpeana  kasvoiltaan  hän  tempautui  irti  ankaran  äitinsä

otteesta ja ojentautui aivan tämän nenän edessä täyteen mittaansa. ”Jos saan

lähteä  heti,  kun  olen  tunnustanut  kaiken,  mitä  äiti  vaatii,  niin  minä  sanon

ottaneeni  ne  rahat,  mutta  silloin  minä  v  a  l  e  h  t  e  l  e  n!”  Ääni  oli  käheä  ja

silmät  leimusivat  kuin  tulen  liekit.  Rouva  Lahtela  vaikeni.  Hän,  joka  aina  oli

sanonut viimeisen sanan perheen jäsenten välisissä kiistoissa, seisoi nyt kuin

iskun saaneena nuorimpansa edessä. (Härmä 1945, 84–85.)

Vaikka  äiti  on  ollut  väärässä  ja  syyttänyt  Virpiä  turhaan,  hän  ei  pyydä  anteeksi.  Äidin

auktoriteetti  on  ehdoton  ja  sitä  ei  Virpikään  aseta  kyseenalaiseksi.  Hän  ei  kapinoi,  eikä

sano mitään siitä, ettei äiti pyydä häneltä anteeksi, vaikka hän on syyttänyt Virpiä turhaan.

”Eikö  osuuskaupan  hoitaja  sanonut  sinulle,  että  siirappi  on  kallistunut  kaksi

markkaa  kilolta?”  ”Eeei.”  ”Minäkään  en  tiennyt  siirapin  hinnan  nousseen  ja

sen  vuoksi  aamulla  vaitelin  sinulta  kahta  markkaa.  Koska  lisäksi  sattui,  että

sinulla on jo useana päivänä ollut karamelleja, vaikk’et ole saanut rahaa niihin,

niin luulin sinun ostaneen niitä omin lupisi. ”(Härmä 1945, 86.)

Toisaalla Virpi pohtii äitinsä kasvatusta ja toteaa, että hän ei itse halua tulla kasvattajaksi,

koska  kasvattaminen  on  niin  kauheaa.  Virpi  olettaa  äidin  luonteenpiirteidenkin  johtuvan

kasvatuksesta. Voisi kuitenkin ajatella, etteivät kaikki äidit tuona aikana olleet samanlaisia

kasvattajia kuin Virpin äiti. Auktoriteetteja he varmasti olivat lapsilleen, mutta osittain Virpin

äidin kasvatus on puhtaasti hänen tiukasta luonteestaan johtuvaa.

Rukin  surina  säesti  torumista,  äidillä  oli  täysi  vauhti  päällä,  ja  hän  kertasi

tyttärensä  syntiluettelon  koko  kuuden  vuoden  ajalta.  Kuinka  hän  jaksoikin

muistaa  kaiken  ulkoa?  Se  oli  varmaankin  sitä  kasvatusta.  Virpi  ei  tahtonut

koskaan  tulla  kasvattajaksi,  sillä  hänellä  ei  ollut  vähääkään  halua  opetella

ulkoa toisten virheitä ja pahoja tekoja, huh! (Härmä 1945, 110.)
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Äiti  kasvattajana  ei  aina  ymmärrä  lapsensa  parasta  eikä  osaa  ajatella  asioita  lapsen

kannalta. Sekä Härmän että Polvan kirjassa  isä tulee useamman kerran  lapsensa avuksi

ja lapsensa puolelle, kun äiti meinaa olla liian ankara. Seuraavassa isä pelastaa tyttärensä

äidin ankaruudelta ja mahdolliselta selkäsaunalta.

Virpin  voittoisa  mieliala  laski  romahdusmaisesti,  kun  hän  kohtasi  kotiväen

katseet. Nyt tulisi varmasti selkäsauna! Mitään sanomatta talutti äiti tyttärensä

peilin  eteen.  Mikä  kauhea  resulainen  sieltä  tuijottikaan!  Hiukset  sekaisin,

samettimyssy  vinossa  toisella  korvalla,  takki  auki,  toinen  tallukan  nauha

poikki,  vaatteet  märkinä,  oikeassa  silmäkulmassa  suuri  kuhmu  ja  kasvot  ja

kädet punaisina mansikkakaramelleista. Virpiä hävetti ja harmitti. Mutta silloin

remahti isä vapauttavaan nauruun. (Härmä 1945, 139.)

Kaisa on saanut kellon lahjaksi vanhoilta opettajaveljeksiltä. Äiti on laittamassa kelloa

säilöön siksi, kunnes Kaisa kasvaa isoksi. Isä ymmärtää, että kello kuuluu Kaisalle nyt, kun

hän on sen saanut.

Äitikin  otti  kellon  käteensä,  katseli  sitä  ihaillen  ja  laski  sen  sitten  punaiselle

sametille.    Minä  panen  tämän  talteen  siksi  ajaksi,  kun  kasvat  niin  suureksi,

että voit pitää tätä, hän sanoi.  Tämä on liian hieno esine sinun ikäisellesi  ja

sinun  tapaisellesi.  Kaisan  ylähuuli  alkoi  vapista  ja  kyyneleet  nousivat  hänen

silmiinsä.    Sehän  on  minun,  hän  huusi.  Hän  ei  kyennyt  sanomaan  mitään

muuta.    Sehän  on  minun.  Ne  antoivat  sen  minulle  …   se  on  minun,  eikä

sinun…

  Niin  mutta,  niin  mutta,  äiti  katsoi  isään  ja  mummoon  ja  hänen  äänensä

muuttui  epävarmaksi.   Kaisa on oikessa, hän (isä) sanoi,  kello on hänen

ja  hän  saa  tehdä  sillä,  mitä  haluaa.    Äiti  luovutti  rasian  vastahakoisesti

Kaisalle,  sillä  hän  tunsi  tytön  otteet  paremmin  kuin  kukaan  muu.  Hän  oli

huokaillut  monena  iltana,  kun  oli  paikkaillut  ja  parsinut  hänen  repeytyneitä

vaatteitaan. Olisi vahinko, jos kaunis kello hajoaisi, ennen kuin siitä olisi ollut

mitään iloa. (Polva 1976, 106–107.)
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Nopoloiden  kirja  on  tutkimistani  lastenromaaneista  ainoa,  jossa  kuvataan  vanhempien

välisiä kasvatuskeskusteluja. 1990luvulla äiti ja isä ovat tasapuolisia kasvattajia. Hanna ja

Matti miettivät yhdessä pöydän ääressä vauvan kasvatusta.

Myöhään  illalla Hanna  ja Matti  istuivat keittiön pöydän ääressä. Matti huljutti

teepussia kupissaan ja huokasi:

  Ensin  tuli  pyssy  ja  sitten  tuli  auto. Millä  se nyt  enää  autoista  vieroitetaan?

Siitä on tulossa oikea pikku päristelijä.

 Sanotaan aina että hyi hyi auto, Hanna ehdotti.

 Korvien välissä ei ole mitään muuta kuin moottorit  ja hevosvoimat. Ottaako

poika kirjaa käteensä koskaan, Matti mutisi.  Menee hyvä pää ihan hukkaan!

Minä  en  kestä  sitä  että  minun  pojastani  tulee  rallikuski!  Pitää  seistä  kaikki

sunnuntait tienvarressa pelkäämässä.

 Pääasia ettei  tule rikollista, sanoi Hanna.   Ruvetkoon vaikka rekkakuskiksi

kunhan on kunnon kansalainen. Ajattele niitä kaikkia äitejä,  joiden pojat ovat

vankilassa.

 Niin, silloin ei nähtäisi kuin kerran kuussa vähän nenänpäätä ristikon takaa,

Matti  sanoi.  Hanna  ja  Matti  päättivät,  että  he  yrittävät  elää  tästä  lähtien

tasapainoista  elämää.  Ääntä  ei  enää  korotettaisi  ja  asioista  oltaisiin  samaa

mieltä. Niin tulisi Petteri Matti Kasimirista rauhallinen lapsi. (Nopola & Nopola

1990, 63–64.)

Vauva  täytti  puoli  vuotta.    Sen  lempipuuhaa  oli  pärryyttely.    Sitä  ei

kiinnostanut  mikään  muu.  Usein  se  yölläkin  muiden  nukkuessa  istui

sängyssään ja piti pientä pärinää.

 Se pärisee aamusta iltaan, mitä tehdään? Matti kysyi.

  Se  ei  ole  saanut  tarpeeksi  kehittäviä  virikkeitä,  sanoi  Hanna.  Hän  antoi

vauvalle pehmeän karvamadon. (Nopola & Nopola 1990, 66–67.)

Virpin  äiti  kasvattaa  tytärtään  pääasiallisesti  ja  isä  myötäilee  äidin  antamia  sääntöjä  ja

ohjeita.  Tämäkin  on  yhdessä  kasvattamista,  mutta  kirjassa  ei  kuvata  Virpin  vanhempia

keskustelemassa  yhdessä  kasvatusasioista  niin  kuin  Kattilakosken  vanhemmat  tekevät.

Virpi pyytää äidiltä, että saisi jo kulkea paljain jaloin. Äiti kieltää ehdottomasti. Virpi menee



59

sen  jälkeen kysymään  isältä.  Isä on syventynyt  lehden lukuun, eikä kuuntele vaan lupaa

Virpille.

”Mutta kun äiti  kielsi.”  ”Mitä? Jaa, että äiti  kielsi… ! Mistä nyt sitten oikein on

kysymys?” ja isä heitti lehden pois ja nosti Virpin polvelleen. ”Äiti sanoo, etten

minä saa juosta paljain jaloin ulkona”, selitti Virpi uudelleen. ”Äiti on oikeassa,

siellä on liian kylmä.”(Härmä 1945, 22.)

Isä haluaa pysyä kielloissa ja ohjeissa samalla linjalla kuin äiti. Äidin kielto on ehdoton, sitä

Virpi ei aseta kyseenalaiseksi, mutta isän kanssa voi aina neuvotella asioista. Tosin äidin

kieltäessä Virpi  haluaa koettaa vielä,  jos  isä kuitenkin antaisi  luvan. Kun isä sitten asiaa

kuuntelematta  lupaa, Virpi  ei  juokse ulos  suin päin  paljain  jaloin vaan  kertoo  rehellisesti

isälle, että äiti on kieltänyt. Äidin auktoriteettiasema on suuri. Virpi kunnioittaa sitä, vaikka

olisi voinut tehdä toisinkin, kun isä huomaamattaan lupaa asian, jonka äiti on kieltänyt.

Kattilakosken  vanhemmat  luulevat,  että  heidän  tyttärensä  ovat  saaneet  tietoonsa,  että

heille  on  tulossa  vauva.  Vanhempien  pitäisi  kertoa  asiasta  lapsilleen.  He  eivät  kerro

asiasta suoraan oikeilla nimillä vaan kierrellen ja kaarrellen. Sarmavuori (1986, 2.) on sitä

mieltä,  että  1980luvulta  lähtien  lapsille  on  kerrottu  avoimesti  esimerkiksi  syntymästä.

Kattilakosken vanhemmat ovat uudenaikaisia monessa asiassa, mutta he eivät kuitenkaan

osaa kertoa lapsen syntymästä realistisesti ja totuudenmukaisesti.

Matti ja Hanna katsoivat Heinähattua ja Vilttitossua ihmeissään.

 Senhän piti olla salaisuus, Hanna sanoi Matille.

 En minä ole kertonut, sanoi Matti.  Mutta ehkä se näkyy jo.

 Näkyy jo, kiljaisi Vilttitossu ja katsoi ulos ikkunasta.

 Missä? kysyi Heinähattu.

 Eihän se siellä ole, se on täällä, Hanna sanoi.

Heinähattu ja Vilttitossu katsoivat ympärilleen.

 Kellarissako? kysyi Vilttitossu.

  No  eivät  ne  nyt  kellarista  tule,  Matti  sanoi.  Me  kirjoitettiin  jo  kauan  sitten

sinne tehtaaseen ja tilattiin ne sieltä.

 Minkä merkkinen se on? Vilttitossu kysyi.

 Eivät ne siellä tehtaalla kertoneet, onko se tyttö vai poika, Hanna sanoi.
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Heinähattu  ja  Vilttitossu  menivät  sanattomiksi.  Ei  se  tainnutkaan  olla  auto.

(Nopola & Nopola 1990, 67.)

Virpin ja Kaisan äidit ovat Vuoren (1994, 87–92.) määrittelyn mukaan ”rajojen asettaja”

äitejä. He asettavat lapsilleen rajat ja pitävät näistä tiukasti kiinni, vaikka lasten kanssa

tulisikin tämän takia konflikteja. Kattilakosken äiti ei ole tällainen rajojen asettaja, heillä

ihmissuhteet perheessä ovat hyvin tasavertaiset. Äidillä ei ole auktoriteettia, hän ei halua

olla lastensa yläpuolella.

6.5.3. Äidin kunnioittaminen ja totteleminen

Seuraavassa  jaksossa  käsittelen  kohtia,  joissa  lapset  miettivät  äidin  kasvatusta  ja  äidin

tottelemista  silloin,  kun  äiti  itse  ei  ole  paikalla.  Tällaisia  tilanteita  kuvataan  melko  paljon

Härmän ja Polvan kirjoissa. Nopoloiden kirjassa ei tule esille yhtään tällaista kohtaa.

Virpi pelkää äitiään ja Kaisankin äitiä kohtaan tuntemaan kunnioitukseen sisältyy pelkoa.

Ehkä  pelko  tulee  enimmäkseen siitä,  että  pelätään äidin  nuhteita  ja  rangaistuksia. Äidin

neuvoja totellaan, vaikka äiti ei olekaan näkemässä.

”Sinä et uskalla olla paljasjaloin”, sanoi hän (Ville) ärsyttävästi Virpille. ”Kyllä

minä olisin, mutta äiti ei anna.”(Härmä 1945, 28.)

  Voi  saakutin  peeveli  kun  peppuun  sattui!  häneltä  (Petriltä)  pääsi  pihalta

opittu  manaus,  mutta  hän  vilkaisi  samalla  pelästyneenä  taakseen.  Ei  kai

vanhemmat vain kuulleet. (Polva 1976, 7.)

  Katso  miten  se  pyyhe  tuli  likaiseksi!  Petri  osoitti  pelästyneenä  mustia

jalanjälkiä  pyyhkeen  keskellä.    Äiti  luulee,  että  ne  tuli  minun  tukastani  ja

pesee illalla koko pään. Tukanpesu oli kauheinta mitä poika tiesi. (Polva 1976,

14.)
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Kaisa  ja  Petri  eivät  kuitenkaan  kunnioita  eivätkä  tottele  kaikkia  äidin  sääntöjä.  Lapset

kiertävät  sääntöjä  kun  äiti  ei  huomaa. Virpi pelkää  ja  kunnioittaa  äitiään niin paljon, että

hän tottelee äitiään aina, myös silloin, kun äiti ei ole näkemässä. Tosin Virpi  tekee paljon

sellaisia asioita,  joihin äiti ei antaisi  lupaa,  jos  tietäisi. Heinähatulla  ja Vilttitossulla ei ole

kovin paljoa sääntöjä, joita heidän pitäisi totella.

Tytöt kiipesivät vain oksien haarakohtaan, siihen kun oli helppo päästä, eikä

niiden äidit olisi antaneet niiden ylemmäksi kiivetäkään.

Ei kai Kaisankaan äiti olisi antanut  lupaa, mutta Kaisa ei kysynyt sitä, kiipesi

vaan. He  riitelivät  joka kerta  kun äiti  sattui näkemään hänen  kiipeämisensä,

vaikkei se läheskään aina sitä nähnyt. (Polva 1976, 13.)

Petri  sai  maitomukinsa  ja  voileipänsä,  ja  sujahti  pihalle.  Hetken  hän  istui

portailla,  mutta  kun  oli  varma  siitä,  että  äiti  ei  kurkkinut  ikkunasta,  hiipi

koirankoppiin.  Vaikkei  kai  äiti  olisi  mitään  epäillyt,  jos  olisi  nähnytkin  hänen

menevän sinne, siellähän oli mukava istua. (Polva 1976, 111.)

Lapset  opettavat  äidiltä  oppimiaan  asioita  muille.  Seuraavassa  Petri  yrittää  selittää

näkemyksiään äidin puheiden mukaan. Lapset olettavat, että äiti puhuu aina totta ja tietää

kaiken.  Ensimmäisessä  lainauksessa  Petri  puhuu  Kaisalle  ja  muille  tytöille  ja  kahdessa

jälkimmäisessä  lainauksessa  hän  puhuu  varkaalle,  jonka  hän  päästi  sisään  ollessaan

yksin kotona.

 Niiden selkähän palaa, jos niillä ei ole paitaa päällä, hän yritti selittää.  Äiti

sanoo aina, että minun on pantava paita päälle, kun aurinko porottaa. (Polva

1976, 33.)

Ei saa  röyhtiä  ruoan päälle, se on rumaa! Petri neuvoi äidin äänellä  ja äidin

sanoin. (Polva 1976, 62.)

 Meillä ei ole viinaa, eikä sitä saa juodakaan, kun se panee mahan sekaisin ja

vie  ihmiset  turmioon,  Petri  neuvoi  vakavana.  Asiasta  oli  käyty  niin  monta

keskustelua  isän  ja  äidin  kesken,  että  sanat  olivat  takertuneet  ulkolukuna

hänen mieleensä.
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  Eikä  meillä  saa  sanoa  saamareita  eikä  saakureitakaan,  sillä  se  on

kiroilemista, eikä äiti pidä siitä. (Polva 1976, 63.)

Äidin  neuvoja  totellaan  osittain  siksi,  että  äitiä  kunnioitetaan.  Monesti  äidin  neuvoja

noudatetaan  kuitenkin  siksi,  että  päästäisiin helpommalla. Seuraavassa Kaisa  komentaa

Petriä äidin neuvojen mukaan siksi, että he voisivat joskus toistekin tulla Rikan kotiin, eikä

äiti kieltäisi sitä heiltä.

  ja  Kaisa  kiiruhti  varottamaan  Petriä,  ettei  hän  vain  pyyhkisi  kämmentään

mattoon. Eikä myöskään housun takamuksiinsa, niin kuin hänellä oli tapana.

  Äiti  on  sitten  taas  vihainen,  eikä  päästä  meitä  tänne  koskaan  enää,  hän

uhkasi. (Polva 1976, 43.)

Äidin  ohjeet  muistetaan,  vaikka  äiti  ei  ole  lähimaillakaan. Usein  lapset noudattavat  äidin

ohjeita, vaikka äiti ei olekaan näkemässä. Äiti on ehkä huomauttanut asioista lapsille niin

usein,  että  niiden  totteleminen  on  muodostunut  automaatioksi.  Näin  ollen  lapset  ovat

omaksuneet tapoja, joita äiti on halunnutkin heidän oppivan.

Hän  (Kaisa)  kiskoi  teipit  huolellisesti  irti  ja  hautasi  päällimmäisen  paperin

ojanvieren  ruohikkoon.  Äidin  jankutus  oli  tarttunut  ja  kantoi  kaunista

hedelmää:  papereita  ei  saanut  jättää  luontoon  muiden  ihmisten  harmiksi  ja

silmätikuiksi. (Polva 1976, 102–103.)

Mitähän  äiti  sanoisi,  kun  hän  kertoisi  juoneensa  kolme  kupillista  kahvia.

kotona hänelle annettiin sitä vain sunnuntaisin, ja silloinkin vain yksi kupillinen.

Äiti palautti hänen mieleensä kodin ja kellon. Mitenkähän paljon se mahtoi  jo

olla? Ne olivat varmasti alkaneet etsiä häntä  ja  luulivat, että hän oli  lähtenyt

luvatta  Helmin  luo.    Kyllä  minun  täytyy  jo  lähteä,  hän  ilmoitti,    muuten  äiti

komentaa  isän  hakemaan  minua,  ja  ne  voi  hälyyttää  vaikka  poliisin. (Polva

1976, 99–100.)
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6.5.4. Äiti lasten hoivaajana

Virpin äiti on hyvin ankara. Hän ei näytä tunteitaan eikä osoita hellyyttä lapsiaan kohtaan.

Kuinka hyvältä olisikaan tuntunut juosta äidin syliin ja kysyä, eikö äiti sittenkin

pitänyt  Virpistä  yhtä  paljon  kuin  Meeristä,  mutta  jokin  äidin  olemuksessa

pidätti, juuri se sama, jota Virpi pelkäsi. (Härmä 1945, 9.)

Virpi on pieni lapsi, joka haluaisi juosta äidin syliin ja turvautua tähän. Virpi pelkää, ettei äiti

välitä  hänestä.  Äiti  on  kuitenkin  etäisen  viileä,  eikä  Virpi  uskalla  näyttää  pelkoaan  ja

tunteitaan.

Äiti säälii monesti Virpiä mielessään, mutta hänen on vaikea näyttää tunteitaan, sitä hän ei

osaa vaan piilottaa  tunteensa kovuuden alle. Siksipä Virpi  ei osaa ajatella, että äidilläkin

voisi olla tunteet. Kirjassa ei kertaakaan mainita, että äiti olisi ottanut Virpin syliinsä. Hän ei

osaa olla hellä ja tunteellinen. Isä sen sijaan pitää Virpiä usein sylissään.

Lahtelan emäntä ei ollut tottunut ketään hellimään. (Härmä 1945, 39.)

Virpi on ollut kauan poissa kotoa, on jo ilta ja vanhemmat ovat todella huolissaan. Äiti on jo

pyytänyt kutsumaan nimismiehen paikalle. Silloin Virpi löytyy.

–äiti  ryntäsi päätä pahkaa portaisiin  ja huudahti  iloissaan Virpin nähdessään.

”Sieltähän sinä tuletkin!— ”(Härmä 1945, 21.)

Äiti ei kuitenkaan halaa  tytärtään puhumattakaan, että olisi ottanut  tämän syliinsä. Toisin

tekee  isä,  joka kaappaa  tytön heti  syliinsä. Äiti olisi halunnut kuulla, missä Virpi on ollut,

mutta isä pyytää ensin marjakeittoa Virpille. Tyttö syö ja menee nukkumaan ja vasta sitten

isä kertoo äidille kaiken. Asiasta ei puhuta Virpin  ja äidin kesken ollenkaan. Äiti  ei halua

itse korjata lapselleen aiheuttamaansa kamalaa erehdystä ja murhetta. Virpi on murehtinut

sitä, kun hän kuuli äidin ja muiden naisten keskustelut siitä, kuinka olisi ollut parempi, että

Virpin  kaksoisveli  olisi  jäänyt  henkiin,  jotta  talossa  olisi  poikakin.  Tästä  Virpi  tekee

päätelmät,  ettei  äiti  välitä  hänestä  ollenkaan.  Äidille  riittää,  kun  isä  on  asian  lapselle

selvittänyt. Äiti toteaa vain:
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En minä tiennyt hänen olevan kotosalla, kun me salissa juttelimme lapsista. Ja

kuinka  ihmeessä  hän  saattoi  sellaisen  asian  ymmärtää;  onhan  hän  vasta

kuusivuotias”, sanoi äiti. ”Älä unohda, ettei Virpi ole tyhmä tyttö”, huomautti isä

ylpeästi. ”Sittenpä hän onkin tullut äitiinsä”, väitti Lahtelan emäntä nauraen ja

sillä leikkipuheella asia kuitattiin. (Härmä 1945,21.)

Virpi  on  meinannut  hukkua  järveen  kilpaillessaan  Villen  kanssa  rannan  liukkailla  kivillä.

Hän menee  kotona hiljaisena  leikkinurkkaukseensa  ja  yrittää olla  niin,  ettei  äiti  huomaa.

Virpiä paleltaa ja yskittää. Äiti kuulee heti lapsensa yskän.

”Joko olet saanut yskän? Uskotko nyt, ettei vielä sovi olla paljasjaloin?” Virpi

sanoi hiljaa: ”Minä – minä olin jo… ” Äiti oli yhdellä harppauksella tytön luona.

(Härmä 1945, 35.)

Äiti  rupeaa  kuulustelemaan  tytärtään,  missä  hän  on  ollut  ja  mitä  hän  on  tehnyt,  tytön

yskiessä isä sanoo, ettei ole aikaa kuulusteluun vaan tyttö on saatava vuoteeseen. Vaikka

lapsi  on  vakavasti  sairastunut,  äidillä  on  luontainen  roolinsa  kuulustella  lasta  tämän

tekemisistä  ja  tottelemattomuuksista.  Tällaisissa  vakavissa  tilanteissa  Lahtelan  isä  ottaa

monesti johdon käsiinsä.

Äiti  tarttui  Virpin  käteen  ja  lähti  juoksuttamaan  häntä  sängyn  luokse,  riisui

nopeasti vaatteet ja kun tunsi lapsen kylmän ihon, hän pelästyneenä kuiskasi

isälle: ”Mitähän tästä seuraa? Virpille hän sanoi: ”Sukat saavat olla jalassa ja

nyt  nopeasti  peiton  alle!”  ”Mutta  minun  jalkani  ovat  kauhean  likaiset  ja  niitä

paleltaa”, vaikeroi Virpi, jolta koko elämänhalu oli kadonnut. ”Sehän on selvä,

koska olet juossut ilman kenkiä”, ja äiti vetäisi tytön jaloista sukat ja nähtyään

kuraiset  varpaat  huudahti:  ”Ei  tällaisena  sänkyyn  mennä,  kyllä  nämä  nyt

pestään, vaikka kuinka palelisit.”(Härmä 1945, 36.)

Äiti huolehtii ja hoitaa lastaan, mutta siinäkin huomaa, kuinka tärkeää hänelle on puhtaus,

likaisissa jaloissa ei sänkyyn mennä, edes sairaana.
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Kaisan  ja  Petrin  äiti  hätäilee  aina,  etteivät  lapset  vain  olisi  sairastuneet.  Äidillä  on

hoivaamisen  tarve  ja  huoli  lastensa  hyvinvoinnista.  Tämä  korostuu  Kaisan  äidillä  usein

liiallisuuksiin asti.

Äiti  torui heidän viipymistään, sillä ruoka oli ollut valmiina  jo neljännestunnin.

Munakokkeli  ja ruskeiksi paistetut perunat olivat Petrin lempiruokia, mutta nyt

ne  eivät  maittaneet  hänelle.  Hän  koukki  lautastaan  haarukalla,  mutta  ei

pistänyt  mitään  suuhunsa.  Äiti  katseli  häntä  vähän  aikaa  ja  muuttui  sitten

huolestuneeksi. Poika oli varmasti kipeä.

 Missähän kuumemittari on? Petrin taitaa olla parasta mennä vuoteeseen.

 Ei minussa ole kuumetta, kun ei ole edes kuuma ilma, poika ärähti.  Vatsa

vaan on pullollaan, niin ettei munakokkeli maistu. 

Äiti ei edes kuunnellut. Hän heilautti kättään kamariin päin ja komensi Kaisan

hakemaan mittarin. Se oli makuuhuoneen hyllyllä.

  Silloin  kun  Petrille  ei  maistu  munakokkeli  ja  paistetut  perunat,  hän  on

varmasti kipeä. (Polva 1976, 51.)

Tytön ei auttanut muu kuin kertoa, miten kapea  riuku oli pettänyt hänet, niin

että hän oli tehnyt surkean sukellusmatkan.

 Mutta minä join heti kaksi kupillista kuumaa kahvia Helmin luona, niin etten

minä varmasti  vilustunut, hän selitti pontevasti. Äidille eivät puheet  riittäneet,

vaan hän vaati suun auki ja kielen esille.

  Enemmän,  enemmän!  Ei  sinun  kurkkusi  tosin  punaiselta  näytä,  mutta

huomisen päivän sinä olet silti pihapiirissä, niin että minä voin tarkkailla sinua.

Hankit vielä kesäkeuhkokuumeen itsellesi, ja siitä on leikki kaukana. Äidillä oli

jokaiseen tautiin oma, pelottava nimensä. (Polva 1976, 87.)

Virpin  ja Kaisan äitien toimissa korostuu äidin hoiva niin, että lasten fyysiset perustarpeet

tulevat  tyydytetyiksi.  Vuori  (2001,  125.)  lisää  äidinhoivaan  fyysisen  hoivan  lisäksi  myös

äidin  ja  lapsen  psyykkisen  suhteen,  jota  hän  pitää  tärkeänä.  Äidin  ja  lapsen  psyykkistä

suhdetta Vuori  pitää kaikkien  lapsen  tulevien  ihmissuhteiden perustana. Virpin  ja Kaisan

äidit  huolehtivat  ensisijaisesti  lastensa  fyysisistä  tarpeista,  he  eivät  pitäneet  tärkeänä

psyykkistä suhdetta lastensa kanssa. Heinähatun ja Vilttitossun äiti otti huomioon lastensa

tunteet ja ajatteli joskus esimerkiksi Vilttitossusta, että hän on niin pieni vielä. Ehkä Hanna
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tuolloin mietti, että kärsiiköhän Vilttitossu siitä, että vauva vie äidiltä niin suuren huomion.

Kattilakosken  äidin  ei  kuvata  huolehtivan  lastensa  fyysisistä  tarpeista  tutkimassani

kirjassa.

Kattilakosken äiti huolehtii aina, ettei vauva saisi bakteereja, vauvasta hän huolehtii lähes

hysteerisesti.  Tässä  tulee  myös  esille  äidin  hoivaamisrooli.  Tämä  hoivaaminen  esiintyy

äideillä  voimakkaana  jokaisessa  tutkimassani  lastenromaanissa.  Tutkimieni

lastenromaanien  pohjalta  herää  ajatus,  että  vaikka  äitiys  ja  äidin  roolit  muuttuvat,

pohjimmainen äidin hoiva lapsiaan kohtaan säilyy lähes muuttumattomana.

Aamulla äiti  torkahti kevyeen uneen,  ja kun hän heräsi  ja katsoi Kaisaa, sen

kasvot olivat kauttaaltaan punalaikkuiset. Kaisa oli saanut tuhkarokon. Kuume

oli  korkealla  koko  päivän,  eikä  tyttö  halunnut  suuhunsa  muuta  kuin  vettä.

Puhuakaan  hän  ei  jaksanut. Kun äiti  yritti  tyrkyttää hänelle  syötävää,  hän ei

jaksanut muuta kuin itkeä. Puolissapäivin, kun Kaisa näytti nukkuvan, äiti lähti

murheineen mummon  luo. Hän  jätti  kuitenkin oven auki, niin että kuulisi,  jos

Kaisa pyytäisi jotakin, tai jos se alkaisi valittaa. (Polva 1976, 134.)

Muutaman  päivän  päästä  taloon  ilmestyi  punainen,  huutava  nyytti.  Hanna

riisui sen kiireesti.

  Se  pitää  heti  kylvettää,  että  saadaan  sairaalapöpöt  pois,  Hanna  sanoi.

(Nopola & Nopola 1990, 22.)

Vilttitossu  kurkki  Heinähatun  takaa  ja  nipisti  vauvaa  varpaasta  likaisilla

sormillaan.

 Älä koske, sinulla on kädet  ihan mehterissä, Hanna sanoi.   Hanna katseli

vauvaa ihaillen ja siveli sen vatsaa.

 Katso Matti, hän sanoi pelästyneenä.  Onko sen napa keskellä? Eikö se ole

vähän toisessa sivussa? (Nopola & Nopola 1990, 24.)

Hannaäiti  huomaa  olleensa  liian  ankara  Vilttitossulle,  hän  tajuaa,  että  Vilttitossukin  on

vielä aivan pieni lapsi. Tässä äiti huomaa olleensa liian ankara lapselleen, mutta Virpin ja

Kaisan äidin tavoin hänkään ei edes ajattele pyytävänsä anteeksi lapseltaan.
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  Voi  pientä.  Taidettiin  olla  vähän  liian  ankaria,  Hanna  sanoi.  Hän  katsoi

Vilttitossua herttaisesti ja antoi suukon poskelle:

  Nukkuu  sikeästi  kuin  pieni  murmeli.  Sitten  hän  laittoi  Valtterin  Vilttitossun

kainaloon:

 Ei olisi pitänyt nimitellä Valtteria. Se on Vilttitossun rakkain  lelu. (Nopola &

Nopola 1990, 30.)

Kattilakosken äiti  osoittaa hellyyttään  lapsille suukottelemalla näitä. Tällaista ei Virpin  tai

Kaisan  äiti  koskaan  tee.  Hannaäiti  käyttää  myös  hellempää  puhetapaa  puhuessaan

lapsilleen kuin Virpin ja Kaisan äidit.

Hanna suukotteli vauvan sormia  ja  jokelteli vaippaa vaihtaessaan. (Nopola &

Nopola 1990, 25.)

Samassa Hanna heräsi.

 Vilttitossu! Tulitko sinä toivottamaan vauvalle hyvää huomenta? Oletpa sinä

herttainen. (Nopola & Nopola 1990, 47.)

Hannan  äidin  rooli  näkyy  siinäkin,  että  hän  säpsähtää  yöllä  hyvin  herkästi  hereille

katsomaan,  onko  vauvalla  kaikki  hyvin. Sama  asia  esiintyy  Kaisan äidillä,  kun  Kaisa  on

sairas.

Matti  ja Hanna kuorsasivat. Vauva  tuhisi  vaunuissa. Huoneessa oli hämärää

eikä Vilttitossu nähnyt kunnolla eteensä. Nyt vain menen ja nappaan vauvan,

hän päätti. Samassa hän kompastui kurtussa olevaan mattoon. Hanna heräsi:

 Mikä se oli?

Vilttitossu kyykistyi sängyn taakse. Hanna kurkisti vauvaa, mutta kun huomasi

sen  olevan  unessa,  hän  katseli  ihmeissään  ympärilleen.  Ehkä  minä  vain

kuvittelin, Hanna ajatteli ja meni takaisin nukkumaan. (Nopola & Nopola 1990,

32.)

Tyttö oli sairas, eikä edes isä ollut paikalla. Petri  joutui vanhempien sänkyyn,

niin  että  Kaisa  sai  maata  rauhassa  ja  äiti  valvoi  puoleen  yöhön  hänen
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vieressään. Kun hän  lopulta oikaisi, hän heräsi pienimpäänkin  liikahdukseen.

(Polva 1976, 133.)

6.5.5. Äiti kodin taloudenhoitajana

Hänen  (Lahtelan  äidin)  aikaansaannostaan  olivatkin  Lahtelan  talo  ja

kukoistava puutarha. Hän muokkasi maat, kylvi siemenet ja istutti taimet, hän

niitä hoiti  ja vaali  ja hänen ansiostaan saatiinkin syksyisin korjata  runsas, yli

talven  riittävä  sato.  Eikä  hän  talvisinkaan  ollut  toimettomana.  Milloin  istui

ompelukoneen  ääressä,  milloin  polki  rukkia  tai  helskytti  kangaspuita,  ja

lukemattomat  vaatekappaleet  ja  kauniit  kudonnaiset  valmistuivat  taitavan

tekijän käsissä. Maijarouvan elämä oli ainaista työtä ja touhua. (Härmä 1945,

121.)

Lahtelan  äiti  tekee  töitä  kotonaan  ja  on  ydinperheideologian  mukainen  kodin  hengetär

(Katvala,  2001,  15–16.).  Lahtelan  rouva  on  1900luvun  alkupuolen  naisten  ihanteen

mukainen  perheenemäntä,  jonka  toimipiirinä  on  koti.  Hän  tekee  työtä  aamusta  iltaan.

(Alasuutari 2003, 16–17.)

Äiti  jo odotti. Hän seisoi  lieden luona hämmennellen puurokattilaa ja suloinen

ruuantuoksu  täytti  keittiön.  –  Pöydälle  oli  äiti  asettanut  molemmille  tytöille

herkullisen näköiset kakunpalat. (Härmä 1945, 14.)

Äiti  kuvataan  tässäkin  kodin  hengettäreksi,  joka  odottaa  lapsiaan  hyvän  ruuan  kanssa.

Lahtelan  äiti  ei  ole  saavuttanut  tuota  asemaa  ilmaiseksi  vaan  hänen  luonteensa  on

muuttunut siinä mukana.

Mutta  tuo  ainainen  aamusta  iltamyöhään  jatkuva  uurastus  ei  mennyt  jälkiä

jättämättä;  luonne  karskiintui,  naisellisuus  hävisi,  ääni  ja  koko  olemus  saivat

päättävän ja käskevän sävyn. (Härmä 1945, 12.)

Kaisan perheessä äiti huolehtii lasten kasvatuksen ohella kaikista käytännön asioista.
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Rika  ja  tytöt  kerääntyivät  auton  ympärille,  kun  Kaisa  ja  Petri  lähtivät.  Äiti

juoksutti pusseja ja kasseja autoon,  . (Polva 1976, 68.)

Kodin  puhtaanapito  on  yleisesti  käsitetty  äidin  tehtäväksi.  Tämä  korostuu  familistisen

perhekäsityksen  mukaisessa  perheenemännyydessä.  (Alasuutari  2003,  16–17.)  Tämä

rooli näkyy Kattilakosken äidinkin toiminnassa, vaikka hän on moderni äiti.

Hanna  oli  aloittanut  suursiivouksen.  Hän  oli  lukenut  vauvanhoitooppaasta,

että  kaikki  vauvan  tavarat  oli  desinfioitava.  Heinähatun  ja  Vilttitossun

huoneesta hän kaappasi Vilttitossun nallen lattialta ja huusi:

 Tässä on kanssa yksi pölynkerääjä!

Hän suihkutti siihen desinfioimisainetta ja kiikutti sen inhoten pesukoneeseen.

Sitten hän tuli takaisin ja näki lisää pestävää.

  Kaikki  kirjopesuun!  hän  huusi  ja  täytti  koko  pesukoneen  Heinähatun  ja

Vilttitossun leluilla. (Nopola & Nopola 1990, 9.)

6.5.6. Äiti leikkimässä tai kaverina lapselleen

Virpin  äidin  ei  kuvata  kirjassa  kertaakaan  leikkivän  lastensa  kanssa.  Perheen  isä  lukee

satuja Virpille, mutta äiti ei koskaan. Virpi eläytyy satuihin syvästi ja leikkii satuleikkejä. Äiti

hyväksyy  Virpin  satuleikit  ja  antaa  hänelle  verhon  leikkeihin.  Äiti  tukee  lapsensa

tyttömäisiä  leikkejä. Näitä Virpillä on vähän, enemmän hän  leikkii ulkona poikien kanssa

rajuja leikkejä.

Prinsessa Ruususen  tarinaan Virpi  ihastui yli  kaiken  ja alkoi  itse esittää sitä.

Äidiltä  hän  sai  vanhan  ikkunaverhon,  jonka  sitoi  peilin  edessä  hunnuksi

päähänsä. (Härmä 1945, 164.)

Myöskään Kaisan ja Petrin äiti ei leiki  tai lue lastensa kanssa. Näissä lastenromaaneissa

ei  kuvata  yhtään  sellaista  äitiä,  joka  jollakin  tavoin  leikkisi  lastensa  kanssa.  Kirjoissa  on

joitakin leikkimisestä tai pelaamisesta kertovia kohtauksia, mutta yleensä ne ovat sellaisia,

missä äidit  kauhistelevat  lastensa  leikkejä. Virpin  ja Kaisan äidit  toruvat usein  tyttäriään,

kun nämä tulevat vaatteet hajalla  ja  likaisina  jostakin  tappelusta tai pelistä. Kattilakosken
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Hanna kauhistelee  tyttäriensä  likaisia pehmoleluja  ja poikansa saamia  leluja, esimerkiksi

pyssyä  tai autoja. Yhdessäkään käyttämässäni  lähteessä äidin  tehtävänä ei ole koskaan

pidetty leikkimistä lasten kanssa.

6.5.7. Äiti vaimona eli äidin suhde mieheensä

Kirjassa Pieni Tuittupää äiti  turvautuu mieheensä silloin,  kun on  todellinen hätä. Virpi  on

ollut  kauan kateissa  ja vanhemmat ovat huolissaan  tyttärestään. Lahtelan  rouva kyselee

mieheltään  levottomana,  missä  Virpi  voisi  olla.  Kirjassa  ei  puhuta  äidin  ja  isän  välisistä

suhteista paljonkaan. Yhdessä kohdassa Lahtelan isä puhuu vaimolleen hellästi.

”Mamma  kulta,  muistelepa  omaa  lapsuuttasi!  Teitkö  itse  silloin  kaiken  hyvin

järjellisesti?”(Härmä 1945, 23.)

Kirjassa Kaisa tykkää Rikasta, äidin ja isän välistä suhdetta kuvataan yleensä vain silloin,

kun heillä on pientä riitaa keskenään. Muutamia kertoja mainitaan, että äiti  ja isä menivät

kahdestaan lenkille tai kaupungille.

  Höps  ja höps sinun kanssasi, äiti  tuhahti.   Sinulta saisi hajota vaikka  talo

ympäriltäsi, etkä sinä tietäisi siitä mitään. (Polva 1976, 8.)

  No,  voi  sun  saakuri!  isältä  pääsi  raivostuneena,  ja  kun  äiti  vielä  vanhasta

tottumuksesta huomautti:  Älä puhu rumia lasten kuullen, hänen mittansa oli

täynnä.

  Suus  kiinni  siitä,  tässä  on  kysymyksessä  tärkeämmät  asiat  kuin  sanojen

siilaaminen.  Tässä  on  kysymyksessä  nelihenkisen  perheen  henki. (Polva

1976, 72.)

Kaisan äiti huolehtii joistakin asioista vaikka olisi kuinka vaarallinen tilanne. Perhe meinaa

ajaa kolarin autolla ja isä kiroilee, silloinkin äiti huomauttaa, ettei lasten kuullen saa puhua

rumia.
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  Oli  se  kanankin  syy,  sehän  kiskoi  minulta  puolet  hiuksista,  äiti  alkoi

motkottaa, mutta sai vastaukseksi, että ellei hän olisi alkanut kirkua ja hosua,

ei koko onnettomuutta olisi tapahtunut. (Polva 1976, 73.)

Kattilakosken  äiti  ja  isä  kuvataan  muutamia  kertoja  keskustelemassa  keskenään

vanhempien välisistä asioista. Kun heille on tulossa vauva, Hanna huolehtii, kuinka Matin

töiden käy. Matti tekee tutkimustyötä kotona.

Heinähattu  ja Vilttitossu yrittivät hiipiä hiljaa keittiöön, etteivät Hanna  ja Matti

heräisi, mutta sieltä kuului puhetta.

 Siinä on kova putsaaminen ja rasvata täytyy aamusta iltaan, sanoi Hanna.

 Mutta silloinhan se voi hyvin ja kehrää kuin kissa, Matti vastasi.

  Työtä  se  kyllä  vaatii  ja  vie  paljon  aikaa.  Mitenkä  sinun  tutkimuksesi  käy?

Hanna kysyi.

 Eihän sen kimpussa öitä tarvitse viettää.

 Kalliiksi se kyllä tulee, mutta se muuttaa meidän koko elämän, sanoi Hanna.

 Mitähän tytöt sanovat? (Nopola & Nopola 1990, 34.)

Hanna motkottaa Matille, että hän joutuu tekemään kaiken.

Pappi on kastamassa perheen vauvaa ja ottamassa vettä kastemaljasta:

  oho,  vesi  olikin  päässyt  loppumaan,  mutta  ei  se  mitään,  leikitäänpä  että

tässä on vettä ja valellaan sitä pikkuisen päähän …

 Pastori odottaa hetkisen, sanoi Hanna, kaappasi maljan  ja  juoksi keittiöön.

Hän palasi vesimaljan kanssa ja suhahti matille:

 Jos minä en tässä talossa kaikesta huolehdi, niin ei sitten kukaan muukaan.

Saa hävetä silmät päästään ihmisten aikana. (Nopola & Nopola 1990, 57–58.)

Jaettua  vanhemmuutta,  josta  Vuori  (2001,  29–30.)  kirjoittaa,  esiintyy  eniten  kirjassa

Heinähattu, Vilttitossu ja vauva. Jaetussa vanhemmuudessa lapset saavat roolimallin sekä

äidiltään että isältään ja molemmat vanhemmat ovat aktiivisesti mukana lastenhoidossa ja

kasvatuksessa.  (Vuori  2001,  29–30.)  Kattilakosken  vanhemmat  käyvät  kirjassa  useita

kasvatuskeskusteluja  ja miettivät asioita yhdessä. Kattilakosken äiti sanoo lapsilleen, että

”Me  tässä  isän  kanssa  ajattelimme..”  (Nopola  &  Nopola  1990,  54.)  Kahdessa
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aikaisemmassa  kirjassa  äidit  eivät  käy  miestensä  kanssa  varsinaisia

kasvatuskeskusteluja, joskus vain ohimennen mainitsevat jostakin asiasta.

”Luehan nyt kuitenkin  läksysi, keskustelen asiasta vielä  isän kanssa”, kehotti

hän (Virpin äiti). (Härmä 1945, 121.)

Kaisan tai Virpin äiti ei kertaakaan sano lapselleen, että olisi jonkin kasvatusasian sopinut

miehensä  kanssa.  Isät  kyllä  selittävät  lapsilleen,  miksi  äiti  määrää  sitä  tai  tätä,  mutta

yhteisiä asioita ei sillä tavalla ole.

Kirjassa Pieni Tuittupää Virpin isä on paljon nuoremman tyttärensä seurassa ja käy tämän

kanssa kasvatuskeskusteluja. Monesti hän selittää Virpille, miksi äiti haluaa asiat tehtävän

niin tai näin. Äiti komentaa ja sanoo, miten asiat ovat ja isä selvittää lapselleen syitä, miksi

niin  on.  Kaikissa  kolmessa  tutkimassani  lastenromaanissa  kasvatusvastuu  on  selvästi

äidillä. Tämä  sama  ilmiö  oli  näkyvissä Vuoren  (1994, 84.) mukaan  myös  suomalaisessa

yhteiskunnassa  vielä  1990luvulla.  Isät  ovat  yhä  enenevässä  määrin  mukana  lastensa

hoidossa ja kasvatuksessa mutta päävastuu on edelleen äidillä.

6.5.8. Yhteiskunnallinen äitiys

Tässä kohdassa otan esille sen, kuinka kirjoissa kuvataan äidin suhdetta perheen ja kodin

ulkopuoliseen  elämään. Pieni  Tuittupää  alkaa  kuvauksella  perheen  äidin

syntymäpäiväjuhlista.  Kuvauksesta  huomaa,  että  kyse  on  arvostetun  ihmisen  juhlista.

Arvokkuutta lisää sekin, että vieraaksi oli saapunut pari  rouvaa kaupungista asti. Tuohon

aikaan (1940luvulla) liikkuminen paikasta toiseen ei ollut helppoa, eikä kaupungissa käyty

usein.

Yhteiskunnallinen äitiys näkyy siinä, että Virpin äiti haluaa auttaa naapureitaan ja muita

ihmisiä, jos vain voi.

Hän  (Virpin  äiti)  nautti  kyläläisten  keskuudessa  suurta  kunnioitusta  ja

arvonantoa,  ja  he  kääntyivätkin  hänen  puoleensa,  milloin  tarvitsivat  apua  ja
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neuvoja.  ”Hän  on  viisas nainen”,  sanoivat  he,  eikä  avuntarvitsija milloinkaan

neuvoitta Lahtelasta palannut. (Härmä 1945, 12.)

Virpi  on  meinannut  hukkua  järveen  varhain  keväällä. Ville  on  pelastanut Virpin  vedestä.

Äiti hoitaa Virpiä ja saa tämän sänkyyn nukkumaan. Silloin tulee Tarpola kertomaan, mitä

oli tapahtunut ja kuinka rohkea Ville on ollut.

”Hyvänen aika!”  huudahti  Lahtelan  rouva. ”Nythän Villekin  on  vilustunut eikä

hänellä  ole  äitiä  kotona  hoivaamassa!  Minun  täytyy  heti  kiirehtiä  sinne

rohtoineni.”(Härmä 1945, 38.)

Tässä  Virpin  äiti  pitää  huolta  köyhästä  naapurin  lapsesta.  Katvalan  (2001,  16–18.)

käsittelee  yhteiskuntaa  suurena  kotina,  jossa  naiset  huolehtivat  kaikista  lapsista.  Kun

Virpin äiti saapuu Villen  luo,  tämä hakkaa halkoja pitkässä hameessa. Toisaalta kirjassa

kuvataan, kuinka Lahtelan emännän sydäntä riipaisi  ilkeästi, kun hän näki sinisenkalpean

pojan— (Härmä  1945,  39.).  Lahtelan  rouva  säälii  köyhää  Villeä.  Hän  ei  kuitenkaan

ymmärrä, että Villellä on siksi äitinsä hame päällä, kun hänen omat vaatteensa ovat märät,

eikä  hänellä  ole  vaihtovaatteita.  Lahtelan  rouva  luulee,  että  Ville  pelleilee  pukeutumalla

hameeseen.  Lahtelan  rouva  ei  muutenkaan  osaa  suhtautua  oikein  pieneen,  köyhään

naapurinpoikaan.

Lahtelan emäntä ei ollut  tottunut ketään hellimään, vähiten  tällaista vierasta,

likaista  poikaa,  jota  kohtaan  hän  oli  aina  tuntenut  vastenmielisyyttä.  Niinpä

hän  ei  osannut  sanoa  pojalle  mitään  ystävällistä  ja  lempeätä,  komensi  vain

jäykkään  ja  käskevään  tapaansa:  ”Ville,  tulehan  tuonne  tupaan!” (Härmä

1945, 39.)

Lahtelan äiti ei kuitenkaan missään määrin hyväksy sitä, että naapurit sekaantuisivat

heidän kasvatusasioihinsa.

Lahtelan  rouva  oli  päättänyt  puolustaa  rasavilliään,  sillä  niin  ankara  kuin

kasvattajana  olikin,  ei  hän  voinut  hyväksyä  naapureiden  sekaantumista

perheensä  asioihin.  Niinpä  hän  sanoi:  ”Virpillä  on  vilkas  mielikuvitus,  kuten

isälläänkin. Eikä tyttö voi sille mitään.”(Härmä 1945, 167.)
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Virpi joutuu koulussa selkkauksiin opettajan kanssa. Opettajan sijaisena oli tuolloin vanha,

jo  eläkkeellä  ollut  opettaja,  jonka  opetusmetodit  olivat  jokseenkin  kyseenalaisia.  Kirja

kertoo:  ”Neiti  Kesämaan  mielestä  oli  yksi  opetustyön  tarjoamista  harvoista  nautinnoista

oppilaiden itkettäminen ja naurunalaiseksi saattaminen –”(Härmä 1945, 119.) Virpi kertoo

kotona,  mitä  koulussa  on  tapahtunut,  äiti  tietää,  että  Virpi  on  oikeassa  ja  opettaja

väärässä. Äiti ei kuitenkaan halua moittia opettajaa lapsen kuullen, äidin mielestä lasten oli

kunnioitettava opettajaa, oli tämä millainen hyvänsä.

Äiti  oli  neuvoton.  Tyttö  oli  ehdottomasti  oikeassa,  mutta  eihän  sitä  sopinut

hänelle  tunnustaa,  sillä  kunnioitus opettajaa kohtaan oli  säilytettävä. (Härmä

1945, 121.)

Kaisan  äiti  ei  ole  yhteydessä  kehenkään  perheen  ulkopuolelle.  Jos  jokin  asia  pitää

toimittaa, äiti  laittaa miehensä asialle. Ainoastaan kaupassa Kaisan äiti käy. Kaisan äidin

puheista  saa  sen  käsityksen, että  köyhyys on  ihmisten  omaa  syytä.  Hän  ei  ole  halukas

auttamaan  köyhempiä  niin  kuin  hänen  lapsensa  välillä  olisivat.  Toisaalta  Kaisan

perhekään ei ole rikas, heillä on pieni toimeentulo, joka riittää, ei mitään ylimääräistä.

   Se on  taas niitä Heinäsen emävaleita. Käyhän Valtsu  työssä,  ja Sellukin

käy.

  Mutta  sinä  et  käy,  olet  vaan  aina  kotona,  Petri  heitti  äidille  syyttävänä

loppupisteen. 

Äidin  ilme  muuttui  epävarmaksi.    Ainakin  ne  antavat  itsestään  sellaisen

kuvan,  että  ne  eivät  tee  mitään,  hän  puolustautui,  ja  asuvat  sellaisessa

ahtaudessa,  että  vaatteetkin  kuluvat  rikki  ohikuljettaessa.  Ja  nehän

kiroilevatkin ja tappelevat. (Polva 1976, 52–53.)

Kaisan  äidillä  on  ennakkoluuloinen  erilaisia  ihmisiä  kohtaan.  Kirjan  lopussa  Rika  tulee

Kaisan kotiin ja Kaisan äiti hämmästyy nähdessään pojan.

Äiti  ei  ollut  uskoa  silmiään,  kun  hän  näki  siistin,  kiharatukkaisen  pojan  isän

mukana. Se kumarsi kohteliaasti kynnyksellä. 
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  Kaisa  on  tuolla  kamarissa,  mene  sinne!  Hän  sulki  oven  pojan  jälkeen.  

Sehän  on  ihan  tavallinen  poika,  hän  kuiskasi  isälle,    ja  niin  sievä  ja

kohteliaskin. Minä olen saanut siitä ihan väärän kuvan.

 Sen se  tekee, kun maalaa omia mielikuviaan seinille,  isä vastasi  ja vilkaisi

samalla, oliko kahvipannu hellalla myssyn alla. (Polva 1976, 140.)

Rikan perhe sen sijaan on ottanut orvon sukulaistytön omaksi lapsekseen, vaikka heillä on

omiakin lapsia paljon. He haluavat auttaa muitakin.

 Satu on meidän serkku, mutta me on otettu se meille omaksi  lapseksi, kun

sen äiti kuoli ja sen isä on kuollut aikaisemmin, Rika selitti.  Se on nyt meidän

sisaremme  . (Polva 1976, 44.)

Toisaalta Kaisan äiti huolehtii usein siitä, etteivät heidän lapsensa vain olisi vaivaksi muille

ihmisille.

    Joko sinä aiot taas laukata sinne? äiti ei pitänyt lainkaan ajatuksesta, että

hän lähtisi yksinään metsän halki.  Ne hermostuvat sinuun, kun sinä olet aina

heillä.

Kaisaa  hymyilytti.  Vanhoille  ihmisille  oli  joskus  viisikin  minuuttia  liian  pitkä

aika,  ja  sitten  taas  kokonainen  vuosi  vain  muutama  minuutti      miten  niille

itselle sattui sopimaan. Jos hän viipyi puoli minuuttia ruoalle tulossaan, niin äiti

pauhasi hänen viivytelleen tuntikausia,  ja nyt hän oli  taas Isossatalossa aina

tiellä, vaikkei ollut tavannut Helmiä kokonaiseen vuoteen.

 Minähän olin siellä viimeksi viime suvena, hän muistutti ja lähti. (Polva 1976,

81.)

Lahtelan äidille on myös tärkeää, mitä muut hänestä ja hänen lapsistaan ajattelevat ja

miten muut heidät näkevät.

Äitiä hermostutti Virpin alituinen kääntelehtiminen ja vääntelehtiminen, ja hän

kielsi useaan otteeseen. Mutta siitä ei ollut apua. – ”Kotona ollessa saat juosta

ja leikkiä, mutta nyt olemme juhlassa, ja täällä on oltava kiltisti. Näethän sinä,

miten  toisetkin  lapset  istuvat  kiltisti  vanhempiensa  vieressä.”(Härmä  1945,

65.)
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Kirjassa Heinähattu, Vilttitossu ja vauva, ei kuvata muita perheen ulkopuolisia ihmisiä kuin

naapurit Alibullenin neidit sekä poliisit  ja pappi. Kattilakosken äiti ei  ole  kirjassa  lainkaan

tekemisissä  poliisien  kanssa.  Vaikka  Alibullenin  neidit  asuvat  aivan  naapurissa  ja  ovat

paljon  tekemisissä  Kattilakosken  perheen  kanssa,  Hanna  kuitenkin  ajattelee  välillä,

mitähän  Alibullenin  neidit  ajattelevat  heistä,  aivan  kun  he  olisivat  paljon  vieraampia

toisilleen. Esimerkiksi ristiäisissä kävi näin.

Heikkoääninen  pappi,  Vilttitossu  ajatteli.  Sitten  hän  kiekaisi  niin  kovaa  että

papin ääntä ei enää kuulunut:

Kauniiisti jookaa paa’aikkaa

Kooriistaa kuukkaaneeen …

Vähitellen  pappikin  innostui  laulamaan  niin  että  koko  talo  raikui.  Hannaa

hävetti:  tämä  on  kauheaa.  Mitähän  Alibullenin  neidit  ajattelevat? (Nopola  &

Nopola 1990, 56.)

Toisaalta Hannaäiti moittii Alibullenin neitejä lasten kuullen melko suoraan.

  Pyssyjä  lapsille!  Hanna  sanoi.    Tämä  siitä  sitten  tulee,  kun  hyysätään

höppänöitä.  Eivätkö  ne  ymmärrä,  että  vauvalelun  on  oltava  froteinen  ja

pesunkestävä.  Tämmöisiä  leluja  annetaan  ja  sitten  vielä  ihmetellään  että

väkivalta ja rikollisuus lisääntyvät! Nyt Matti ota ohjat käsiisi! Viet tämän aseen

pois tyttöjen silmistä ja muista että vauvalle sitä ei koskaan näytetä.

 Minä takavarikoin sen, sanoi Matti.

 Ja lapset ulos leikkimään, tämä on aikuisten välinen asia, Hanna sanoi.

Heinähattu  ja  Vilttitossu  olivat  jo  menossa  ulos  kun  Hanna  huusikin  heidät

takaisin. Hän veti kumihansikkaat käteensä ja tarttui inhoten turkiksiin.

 Ei saa koskea, ne ovat lainassa! huusi Vilttitossu.

 Mistä sontakasasta ne ovat nämä kaivaneet, Hanna sanoi ja sulloi hatun ja

puuhkan  jätesäkkiin.   Eivät ne ainakaan mitään huusholliihmisiä ole. Viette

reuhkat heti paikalla takaisin. (Nopola & Nopola 1990, 19–20.)

Kun Kattilakosken vauvalle mietitään nimeä, Hannaäiti haluaa sen olevan ihmisten

korvissa komean kuuloinen.
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  Nykyaikana  lapsella  pitää  olla  kansainvälinen  nimi,  Hanna  sanoi

loukkaantuneena.  Ja nimi joka muistetaan. Kasimir Kattilakoski, suurmiehen

nimi. (Nopola & Nopola 1990, 49.)

 Ei, kyllä nimen täytyy olla soinnukas, Hanna sanoi.  Miten olisi Rudolf? Se

on komea ja miehekäs nimi.

 Rudolf Kattilakoski, sanoi Matti ja pudisti päätään.

  Rudolf  Kattilakoski,  Kadolf Ruttilakoski,  Vilttitossu hihitti.  (Nopola  & Nopola

1990, 27.)

6.5.9. Lasten leikit – äidin suhde niihin

Kirjassa  Pieni  Tuittupää  Virpi  ja  Ville  leikkivät  kotia.  Tässä  näkyy  Virpin  suhde

vanhempiinsa, kun hän haluaa ehdottomasti olla leikissä isä, eikä äiti niin kuin voisi ajatella

tytölle olevan  luonnollisempaa. Virpi  on  isän kanssa enemmän kuin äidin kanssa,  isä on

hänelle läheisempi.

”Leikitään  kotia!  Minä  olen  isä  ja  sinä  äiti.”  Ville  suostui  heti,  mutta  kysyi

kuitenkin varmuuden vuoksi: ”Voinkos minä olla äiti?” ”Miks’et voisi?” ihmetteli

Virpi. ”Eikös kaikilla äideillä ole hameet… ?” ”Niin taitaa olla, mutta voimmehan

me kuitenkin leikkiä semmoista, että sinä olet äiti  ja minä  isä”, piti Virpi kiinni

ehdotuksestaan. Mutta Ville ei suostunut. ”No, sitten on kaksi isää eikä yhtään

äitiä”, ratkaisi Virpi tuon kiusallisen jutun ja leikki alkoi. (Härmä 1945, 74.)

Vaikka  molemmat  lapset  halusivat  olla  isänä  leikissä,  he  kuitenkin  toimivat  leikissä

perinteisissä äidin rooleissa.

Molemmat  lapset  keittivät  puuroa  ja  perunoita  ja  kahvia  ja  tarjoilivat  niitä

toisilleen,  kun  kävivät  toistensa  luona  kylässä.  Nukkekin  oli  molemmilla

lapsena ja pieniä puisia eläimiä karjana. (Härmä 1945, 74.)
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6.5.10. Äiti emännän roolissa, vieraanvaraisuus

Familistisen perhekäsityksen  mukaan naisen  tuli  olla hyvä  emäntä  kotonaan.  (Alasuutari

2003,  16–17.)  Perheenemännyyteen  kuuluu  myös  vieraanvaraisuus  muita  ihmisiä

kohtaan.  Virpin  äiti  haluaa  aina  tarjota  jokaiselle  kävijälle  ja  kulkijalle  syötävää.  Hän  ei

halua  kenenkään  lähtevän  talosta  saamatta  jotakin  suuhunsa.  Tällaista  on  familistisen

perhekäsityksen mukaan hyvä emännyys.

”Mutta ettehän toki vielä aio lähteä, ettehän ole saanut mitään suuhunnekaan.

Ei Lahtelasta vierasta niin vain päästetä.”(Härmä 1945, 40.)

Kaisan kotona ei käy vieraita ollenkaan, ainoastaan Rika  tulee kylään Kaisan pyynnöstä

kirjan lopussa. Kaisan äiti ei tarjoa vieraille lapsille mitään. Kaisan mummo osoittaa 1970

luvun loppupuolella ehkä jo hieman vanhanaikaista vieraanvaraisuutta.

 kesämökin pihassa, jossa mummo oli vastassa hymyilevänä ja suuri valkea

esiliina edessään.

  No,  tulettehan  te  lopultakin!  Minä  olen  odottanut  teitä  ainakin  tunnin,  ja

kahvipannukin on jo hautumassa myssyn alla. (Polva 1976, 73–74.)

Kaisan ystävän, Helmin, äiti on heti tarjoamassa kahvia, kun Kaisa saapuu vieraisille.

 emäntä pyysi häntä kahvipöytään. – Juohan nyt nopeasti kupillinen kuumaa,

niin että lämpiät. (Polva 1976, 84.)

Rikan äiti, Sellu haluaa tarjota herkkuja omien lastensa lisäksi myös naapurin lapsille.

Nyt  kaikki  syömään  ranskanleipää  ja  sitten  saatte  vatsanne  pullolleen

jäätelökakkua. Tässä on vaarille toffeepussi. (Polva 1976, 48.)

Kattilakoskella  ei  käy  kirjassa  muita  kuin  ristiäisvieraat.  Perheen  äiti  huolehtii  silloin

tarjoilusta.

Hanna kehotti pappia aloittamaan kakun. (Nopola & Nopola 1990, 58.)
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Jokaisessa tutkimassani lastenromaanissa näkyy äitien perinteinen tehtävä tarjoilla ruokaa

vieraille  ja  olla näin  kohtelias  ja  hyvä emäntä.  Yhdessäkään  kirjassa ei  mainita,  että  isä

olisi tehnyt tai tarjoillut ruokaa.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Tutkimissani  lastenromaaneissa  suurin  osa  perheistä  on  ydinperheitä.  Ydinperhe,  johon

kuuluvat äiti,  isä  ja heidän  lapsensa, on ollut vielä 1990luvulla yleisin perhe Suomessa.

(Alanen  &  Bardy  1990,  34.)  Ehkä  juuri  tästä  syytä  ydinperhe  esiintyy  yleisimpänä

perheenä myös suomalaisissa  lastenromaaneissa. Kirjassa Pieni Tuittupää kuvattiin yhtä

yhden vanhemman perhettä. Välimaan perheeseen kuuluu äiti ja poika, Ville. Tämä yhden

vanhemman perhe on muodostunut isän kuoltua. Alasen (1994, 20.) mukaan aikaisemmin

yhden vanhemman perheet muodostuivat  juuri tällä tavalla toisen vanhemman kuoltua tai

naisen  tultua  eitoivottuna  raskaaksi.  Nykyisin  yhden  vanhemman  perheet  muodostuvat

useimmiten avio ja avoerojen takia. (Alanen 1994, 20.)

Kirjassa Kaisa  tykkää  Rikasta on  ydinperheiden  lisäksi  yksi  uusperhe.  RitalaKoskisen

(1992,  29.)  mukaan uusperhe  voidaan arkisesti  määritellä  selkeästi.  Se on  perhemuoto,

joka  koostuu parista,  joista  ainakin  toinen on  ollut avioliitossa  (tai  avoliitossa,  kirjoittajan

huomio)  ja  eronnut,  ja  joista  ainakin  toinen  on  puolivanhemman  asemassa  toiselle

lapselle.  RitalaKoskinen  kutsuu  traditionaaliseksi  uusperhemuodoksi  leskien

muodostamia uusia perheitä. Tällaisia uusperheitä on ollut kautta aikojen. Nykyisin  lähes

kaikki  uusperheet  ovat  moderneja  uusperheitä,  mikä  tarkoittaa  avioeroa  (tai  avoeroa,

kirjoittajan huomio) seuraavia eronneiden uusia liittoja. (RitalaKoskinen 1992, 10, 29–30.)

Rikan perhe Kaisa tykkää Rikasta kirjassa on uusperhe. Perheen molemmilla vanhemmilla

on yksi oma lapsi  ja lisäksi heillä on yksi yhteinen lapsi sekä yksi adoptiolapsi. Kirjasta ei

käy selville, onko kyse traditionaalisesta vai modernista uusperheestä.

Tutkimusaineistoni  kirjoissa  on  nähtävissä  se  muutos,  joka  on  ollut  suomalaisessa

yhteiskunnassakin.  Kuten  Hirsijärvi  ym.  (2000,  31.)  toteaa,  1900luvun  alkupuolella

kasvatus korosti  vanhempien auktoriteettia  ja  lapsen kuuliaisuutta  ja 1900luvun  loppuun

mennessä  kasvatus  painotti  paljon  enemmän  lapsen  yksilöllisyyttä  ja  tasaarvoisuutta

vanhempien  kanssa.  Näin  lapsen  ja  vanhemman  välinen  suhde  on  muuttunut

tottelevaisuutta korostavasta suhteesta  tasavertaisemmaksi  kaverisuhteeksi. Vanhemmat

ovat usein  lastensa kavereita,  joihin  turvaudutaan silloin,  kun  tarvitaan apua tai  neuvoja.

(Hirsijärvi  ym.  2000,  31.)  1940luvun  kirjassa  äiti  todellakin  on  auktoriteetti,  joka  pitää

huolen  siitä,  että  lapset  kunnioittavat  ja  tottelevat  häntä.  Äidin  sana  on  laki.  1970luvun
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kirjassa  näkyy  jo  vapaampiakin  äitilapsisuhteita,  mutta  Kaisan  perheessä  äiti  on  selvä

auktoriteetti,  jota  totellaan.  Muutoksena  aikaisempaan  lastenromaaniin,  1970luvun

kirjassa  lapset  kuitenkin  sanovat  ehkä  enemmän  vastaan  äidilleen.  Äitiä  voidaan  jo

sinutella.  1990luvun  kirjassa  lapset  ovat  äidin  kavereita  ja  joissakin  perheen  asioissa

aivan  vanhempien  kanssa  tasaarvoisia  päättäjiä.  Lapset  käyttävät  paljon  huonompaa

kieltä äidille puhuessaan ja he voivat pilkata äidin sanomisia tai tekemisiä ihan ääneen.

Jokaisessa  tutkimassani  lastenromaanissa  äidillä  on  kasvatusvastuu  perheessä.

Pääasiallisesti  äiti  kasvattaa  lapsia.  Äiti  on  myös  se,  joka  sanoo  viimeisen  sanan

kasvatusasioissa.  Poikkeuksen  tästä  tekee  Rikan  perhe  kirjassa Kaisa  tykkää  Rikasta.

Rikan  perhe  elää  omanlaistaan  elämää.  Perheen  11vuotias  tyttö  hoitaa  kaikki  kotityöt.

Kirjasta saa sen kuvan, että perheen lapsia ei kovin paljoa ohjata tai kasvateta mihinkään,

ainoastaan  Minttutytär  huolehtii  joskus  sisarustensa  kasvattamisesta,  esimerkiksi

kieltämällä  Rikaa  nappaamasta  luumua  luumukiisselistä  tai  huolehtimalla  pojan

vaatetuksesta.  Rikan  äiti  kumoaa  Mintun  kasvatusyritykset  sieppaamalla  itse  luumun

kulhosta.

Jokaisella kirjan äidillä esiintyy hoivarooli lapsiaan kohtaan. Virpin äiti hoitaa lastaan tämän

sairastaessa tai sotkettua itsensä pihaleikeissä. Kaisan äiti hoivaa myös  lapsiaan näiden

sairastaessa.  Rikan  äiti  hoivaa  vauvaansa.  Kattilakosken  äiti  hoivaa  ennen  kaikkea

vauvaa,  mutta  hän  osoittaa  hellyyttä  ja  äidin  hoivaa  myös  Vilttitossua  kohtaan.  Äidin

hoivarooli on säilynyt muuttumattomana tutkimissani lastenromaaneissa.

Äidin  rooleihin kuuluu myös kodin  talouden hoito, ruuanlaitto  ja siivoaminen. Näitä Virpin

äiti  tekee kaiket päivät. Hän on ahkera  ja aikaansaava nainen. Myös Villen äiti huolehtii,

että heidän kotinsa on puhdas ja siisti.   Kaisan äidille on kunnia asia pitää koti siistinä ja

järjestyksessä ja  tarjota  lapsille  riittävästi hyvää ruokaa. Sellu eli Rikan äiti ei  toimi  tässä

roolissa. Kattilakosken äiti huolehtii puhtaudesta  lähinnä vauvaa ajatellen. Ennen vauvan

syntymää hän siivoaa joka paikan perusteellisesti. Kattilakosken äitiä ei kuvata tekemässä

ruokaa lapsilleen.

Tutkimissani  lastenromaaneissa perheiden äidin  ja  isän välisiä  suhteita  kuvataan  vähän.

Se  selittyy  ehkä  sillä,  että  kirjat  on  suunnattu  lapsille  ja  heidän  näkökulmastaan  on

kiinnostavampaa  ja  tärkeämpää  kuvata  lasten  keskinäisiä  suhteita  tai  lasten  ja
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vanhempien välisiä suhteita. Kirjoissa Pieni Tuittupää ja Kaisa tykkää Rikasta äidin ja isän

välisiä suhteita kuvataan silloin, kun vanhemmilla on pientä kinaa keskenään. Kaisan äiti

käy  välillä  kävelyllä  tai  kaupungissa  miehensä  kanssa.  1990luvun  kirjassa  äiti  ja  isä

keskustelevat  keskenään  kasvatusasioista  paljon  enemmän  kuin  muiden  kuvattujen

perheiden  vanhemmat.  Tuona  aikana  isillä  on  jo  paljon  suurempi  rooli  lasten

kasvatuksessa.

Tutkimieni lastenromaanien äidit ovat kotiäitejä Välimaan rouvaa lukuun ottamatta. Äidit on

kuvattu  kotona  lasten  kanssa.  Lahtelassa  äiti  hoitaa  myös  maatalon  tehtäviä.

Lastenkirjoissa  ei  kuvata  äitien  osallistumista  yhteiskunnalliseen  toimintaan.  Äidit  ovat

Suomessa  paljon  osallistuneet  yhteiskunnalliseen  toimintaan  erilaisissa  järjestöissä,

esimerkiksi  Marttayhdistyksessä  jne.  (Katvala  2001,  16–18.)  Näitä  asioita  ei  kirjoiteta

lastenkirjoissa. Syy siihen on luultavasti se, etteivät nämä ole lasta kiinnostavia tai heidän

elämäänsä koskettavia asioita.

Suojala (2001, 30.) on sitä mieltä, että realistiset lastenkirjat ovat usein tiukasti sidoksissa

kirjoitusajankohtaansa. Tämä näkyy hyvin tutkimissani lastenromaaneissa. Jokainen niistä

kuvastaa oman aikansa käsityksiä äidin rooleista ja äidin paikasta.

Härmän  ja  Polvan  kirjoissa  tulee  selkeästi  esiin  lastenkirjallisuuden  opettava  tehtävä.

Lastenkirjallisuuden  avulla  on  haluttu  opettaa  lapsia  selviytymään  yhteiskunnassa.

(Halonen  ym.  1993,  88–92.)  Nopoloiden  kirjassa  opettaminen  ei  näy  selkeästi.  Voisi

kuitenkin  ajatella,  että  kirja  pyrkii  auttamaan  lapsia  sopeutumaan  uuden  sisaruksen

syntymään.

Lastenkirjallisuuden avulla on eri aikoina haluttu opettaa eri asioita. Lastenkirjallisuudessa

näkyy myös kunkin ajan kasvatuskäytännöt (Sarmavuori 1986, 12.) Kasvatuserot näkyvät

selkeästi,  jos  vertaa  1945  vuoden  lastenromaania  vuoden  1990  lastenromaaniin.

Autoritäärisestä kasvatuksesta on siirrytty tasaveroiseen kaveruuteen.
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8. LOPPUTARKASTELU

Äidin  roolin  muuttuessa  suomalaisessa  yhteiskunnassa,  myös  lastenkirjailijat  kirjoittavat

lapsille  ja  nuorille  erilaisista  äideistä.  On  ymmärrettävää,  että  äitikuva  kirjallisuudessa

muuttuu  todellisten  yhteiskunnassa  tapahtuvien  muutosten  mukana.  Lastenkirjat

heijastelevat  aikaa,  jona  ne  on  kirjoitettu.  Lasten  kasvattajien  ja  opettajien  on  hyvä

tiedostaa,  millaista  kirjallisuutta  lapsille  ja  nuorille  tarjotaan.  Tämä  tutkimus  on  osaltaan

auttamassa  tässä  asiassa.  Lapsille  on  hyvä  tarjota  välillä  vanhempaakin

lastenkirjallisuutta. Tuolloin kasvattajan olisi hyvä keskustella lasten kanssa, miksi kirjassa

esimerkiksi äidit kuvataan erilaisiksi kuin mitä lapset ovat nykymaailmassa tottuneet.

Äiti  on  jokaiselle  lapselle  tärkeä  henkilö.  Tämän  takia  äiti  ja  perhe  ovat  yleisiä  aiheita

lastenkirjallisuudessakin.  Lapset  lukevat  mielellään  omasta  elämänpiiristään  kirjoitettuja

kertomuksia. Realistiset  lastenromaanit ovat tässä avainasemassa. Ei ole yhdentekevää,

mistä  ja miten  lapsille kirjoitetaan. Kasvattajien tulisi seurata lastenkirjallisuutta kriittisesti.

Kirjoja  kirjoitettaessa  olisi  hyvä  kuunnella  lapsia  ja  heidän  toiveitaan.  Haluaisin

tutkimukseni  kautta  olla  herättelemässä  kasvattajia  ja  kirjailijoita  sekä  lapsia  avoimeen

keskusteluun  lastenkirjallisuudesta.  Tämä  tutkimus  on  vain  pieni  osa  suurta  ja  tärkeää

aihetta, joka on aina ajankohtainen.

8.1. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

Tutkimuksen kohteena oli kolme suomalaista  lastenromaania,  joten tutkimukseni  tulokset

eivät ole yleistettävissä. Tulokset antavat suuntaa siihen, miten äidin roolin kuvaaminen on

kehittynyt  suomalaisissa  lastenromaaneissa  sodan  jälkeisessä  Suomessa.  Laadullisen

tutkimuksen  luotettavuutta tarkasteltaessa nousevat helposti esiin kysymykset  totuudesta

ja  objektiivisesta  tiedosta.  (Tuomi  &  Sarajärvi  2004,  131.)  Tutkija  on  laadullisessa

tutkimuksessa  hyvin  tärkeä  tutkimusväline.  Bogdanin  ja  Biklenin  (1982,  89.)  mukaan

laadullisessa  tutkimuksessa  luotetaan  liikaa  tutkijaan  tutkimusvälineenä.  Omassa

tutkimuksessani  olen  itse  lukenut,  luokitellut  ja  analysoinut  tutkimuskohdettani.

Tutkimuksen  tuloksiin  ovat  vaikuttaneet  omat  henkilökohtaiset  lukukokemukseni.  Olen
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pyrkinyt  minimoimaan  tuon  vaikutuksen  tekemällä  mahdollisimman  tarkan  luokituksen,

johon otin tutkimuskirjallisuuteni kaikki kohdat,  joissa mainitaan  jotakin, mitä äiti  tekee tai

miten äiti toimii jossakin tilanteessa. Tähän sisältyvät myös ne kohdat, joissa kirjojen muut

henkilöt puhuvat tai ajattelevat äitiä, vaikka hän ei ole läsnä. Kirjoitin nämä kaikki kohdat

ylös kokonaisina. Näin ollen oli helppo verrata ja luokitella koko äitejä koskeva aineisto ja

se  tuli  tehtyä  yhtä  tarkasti  jokaisesta  tutkimastani  kirjasta.  Olen  selostanut  tutkimukseni

toteutuksen  mahdollisimman  tarkkaan,  jotta  lukija  voisi  arvioida  työni  luotettavuutta  ja

mahdollisesti  toistaa  tutkimuksen.  Olen  kertonut  tutkimuskohteenani  olleiden  kirjojen

tapahtumista  ja henkilöistä  tarkasti,  jotta  lukija pääsisi selville  tutkimuksestani vaikka hän

ei  lukisi  kyseisiä  kirjoja.  Suorat  lainaukset  tukittavasta  kirjallisuudesta  tukevat  myös  tätä

asiaa.

Sisällönanalyysi  on  menetelmä,  jonka  avulla  dokumentteja  voidaan  analysoida

systemaattisesti  ja  objektiivisesti.  Tämän  analyysimenetelmän  avulla  pyritään  saamaan

tutkittavasta  ilmiöstä  kuvaus,  joka  on  tiivistetyssä  ja  yleisessä  muodossa.  (Tuomi  &

Sarajärvi  2004,  105.)  Omassa  tutkimuksessani  koin  sisällönanalyysin  parhaaksi  ja

antoisimmaksi  tavaksi  tutkia  äidin  roolia  suomalaisissa  lastenromaaneissa.

Sisällönanalyysiä  on  kritisoitu  siitä,  että  tutkimus  jää  kesken,  jos  analyysin  jälkeen

tutkimustuloksia  ei  koota  yhteen  ja  tehdä  johtopäätöksiä  tutkittavista  ilmiöistä.  (Tuomi  &

Sarajärvi  2004,  105.)  Olen  pyrkinyt  jatkamaan  tutkimustani  sisällönanalyysin  tehtyäni  ja

johtopäätökset  osiossa  kokoan  tutkimustulokset  yhteen  ja  teen  yleisistä  tuloksista

päätelmiä.

Tutkimusta aloittaessani  tein  tarkan  tutkimussuunnitelman,  jonka avulla minun oli  helppo

aloittaa  tutkimus  ja  pääsin  nopeasti  kiinni  tutkimuskysymyksiini.  Ennen  varsinaisen

tutkimuksen aloittamista luin tutkimuskohteenani olleet kirjat useamman kerran läpi. Tämä

helpotti tutkimukseen syventymistä.

Kaikki  kolme  tutkimuskohteenani  ollutta  lastenromaania  on  naiskirjailijoiden  kirjoittamia.

Tähän en pyrkinyt, valitsin palkitut  lastenromaanien kirjoittajat kyseisiltä vuosikymmeniltä

ja  he  sattuivat  olemaan  naiskirjailijoita. Palkituista  suomalaisista  lastenkirjailijoista  suurin

osa on naisia. (Loivamaa 2001, 355–363.) Hunt (1994, 67.) on sitä mieltä, että suurin osa

lastenkirjailijoista on naisia. Ehkä Suomessakin lastenkirjailijoista suurempi osa on naisia,
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vaikka Suomessa lastenkirjailijoissa on nykyisin paljon myös miehiä.  Jos tutkimuksessani

olisi ollut mieskirjailijan kirja tai kirjoja, se olisi ehkä vaikuttanut kirjan äitikuvaan.

Äitejä ja äitiyttä ei voi yleistää, äidit ovat persoonina erilaisia kasvattajia ja toimijoita. Tämä

tulee  ottaa  huomioon  tutkimustuloksiani  tarkasteltaessa.  Jokainen  kirjailija  kuvaa  äitiä

omalla  tavallaan,  omista  lähtökohdistaan  käsin.  Tässä  tutkimuksessa  on  tarkasteltu

kolmen  lastenromaanin  äitihahmoja.  Ne  antavat  viitteitä  siihen,  millaisia  äitihahmoja

minäkin aikana on kuvattu. On kuitenkin muistettava, että kokonaisuudessaan ne kuvaavat

vain tutkimani kolmen kirjan äitejä.

Lastenkirjallisuus  on  uusi  tutkimuskohde  ja  mielestäni  tämä  tutkimus  on  tärkeä  osa  tätä

tutkimuskenttää. Lastenkirjallisuudella on yhä merkittävä osa lasten ja nuorten elämässä ja

kasvattajilla on lastenkirjailijoiden lisäksi vastuu siitä, että lapset saavat lukea laadukasta,

heille sopivaa kirjallisuutta.

8.2 Jatkotutkimusmahdollisuuksia

Tutkimukseni  tarjoaa  mahdollisuuden  jatkaa  tutkimusta  monesta  eri  näkökulmasta.

Tutkimusta  voisi  jatkaa  ottamalla  tarkasteltavaksi  samoilta  ajoilta  enemmän

lastenromaaneja  ja  saada  näin  kattavampaa,  yleisempää  kuvaa  äidin  roolista  kyseisinä

aikoina. Tutkimustani  voisi  laajentaa esimerkiksi niin, että siinä olisi  lastenromaani 1900

luvun jokaiselta vuosikymmeneltä. Äitiys on aina ajankohtainen asia  ja siitä keskustellaan

paljon  ja  lastenkirjallisuus  on  nykyisin  herättänyt  paljon  keskustelua.  Tämä  on

ajankohtainen  ja  tärkeä  tutkimusaihe.  Äitiyttä  ja  äidin  kuvaamista  voisi  tutkia  myös

nuortenromaaneista.  Yksi  tutkimuksen  mahdollisuus  olisi  tutkia  isyyttä  ja  isän  roolia

lastenromaaneissa,  sitä  voisi  myös  verrata  äidin  rooliin.  Mielenkiintoinen  tutkimuskohde

olisi esimerkiksi vertailla naiskirjailijoiden  ja mieskirjailijoiden välittämää äitikuvaa. Tärkeä

tutkimuskohde on lastenkirjallisuuden lukijat eli lapset. Nopoloiden Heinähattu ja Vilttitossu

–sarja  on  nykyaikana  hyvin  suosittu  lastenkirjasarja.  Näistä  kirjoista  voisi  tutkia  lasten

lukukokemuksia, esimerkiksi millaisena lapset näkevät äidin kirjassa Heinähattu, Vilttitossu

ja vauva. Tutkimusta tehdessäni huomasin kirjailijan äänen lastenromaaneissa. Kahdessa

vanhemmassa tutkimassani kirjassa kirjailijalla oli opettavainen sävy lapsia kohtaan. Välillä
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tuo  kirjailijan  ääni  näkyi  hyvin  selvästi.  Tässä  olisi  yksi  hyvin  mielenkiintoinen

tutkimuskohde, miten kirjailija kasvattaa ja opettaa lapsia rivien välistä.
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LIITE 1:

Kirjailijat Leena Härmä, Anni Polva sekä Sinikka ja Tiina Nopola

Leena Härmä

Leena  Härmä  syntyi  vuonna  1914  Tampereella.  Hän  jatkoi  Aili  Konttisen  aloittamaa

lastenromaanien  kautta.  Häneltä  on  ilmestynyt  viisiosaisen  Tuittupääsarjan  lisäksi

kertomukset  Hurrikaani  (1955)  ja  Ruusuntippa  (1957).  Lastenkirjojen  lisäksi  Härmä  on

kirjoittanut  neljä  näytelmää.  Härmä  rikkoi  tabuja  kuvaamalla  aikuisiakin  usein

ymmärtämättöminä.  Konttisen  kuvaamat  vanhemmat  olivat  täydellisiä  ihannehahmoja.

1950–1960luvuilla  Konttisen  ja  Härmän  kirjojen  tapaiset  lastenromaanit  yleistyivät.

Härmän Tuittupää  ja Rantakylän Sisu sai Topeliuspalkinnon vuonna 1953. (Jäntti  1964,

55; KurkiSuonio 1966, 25–26; Loivamaa 1995, 271.)

Anni Polva

Anni  Polviander,  Polva  (os.  Heinonen)  syntyi  1915  Pietarissa.  Hän  kuoli  vuonna  2003.

Ensimmäisen kirjansa Anni Polva julkaisi vuonna 1945. Hän on kirjoittanut yli sata kirjaa ja

hänen  kirjailijanuransa  kesti  yli  viisikymmentä  vuotta.  Aluksi  Polva  kirjoitti  romaaneja

aikuisille. Polva sanoo lasten  ja nuortenkirjatuotantonsa saaneen alkunsa siitä, kun  joku

kriitikko väitti, että ”Polvan on pakko kirjoittaa naisille ja naisista, koska hän ei osaa mitään

muuta.” (Loivamaa, 1995, 195.) Polva kirjoitti leipälajinaan realistishumoristisia tyttökirjoja.

Näitä ovat muun muassa Kaisa ja Tiinasarjat. Tiinasarjan Polva aloitti vuonna 1956. Tiina

on modernin  tyttökuvan edelläkävijä. Polva on sanonut, että hänen kirjojensa aiheet ovat

tulleet  todellisesta elämästä. Kaisasarjassa on kolme kirjaa,  joista Kaisa  tykkää Rikasta

on  keskimmäinen.  Polva  on  kirjoittanut  myös  muutaman  lasten  kuvakirjan.  Polva  on

saanut  kolme  kertaa  Plättäpalkinnon,  jonka  saa  pirkanmaalaisten  nuorten  äänestämä

paras  kotimainen  nuortenkirja.  Vuonna  2000  Polva  sai  Suomen  Kirjailijaliiton

tunnustuspalkinnon. (Hirvonen, Launonen, Nybondas & Bäcksbacka 1985, 521; Loivamaa

1995, 194–198, 277–278; Kohonen & Rantala 2004, 208.)
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Sinikka ja Tiina Nopola

Sinikka  Nopola  on  syntynyt  1953  ja  Tiina  Nopola  1955,  molemmat  Helsingissä.

Lapsuutensa  he  asuivat  Tampereella.  Sinikka  Nopola  on  humanististen  tieteiden

kandidaatti,  vapaa  toimittaja  ja  kirjailija.  Tiina  Nopola  on  erityislastentarhanopettaja  ja

kirjailija.  Molemmat  asuvat  nykyisin  Helsingissä.  Heinähattu  ja  Vilttitossukirjoja  Nopolan

sisaruksilta  on  ilmestynyt  yhteensä  11.  Nopolat  ovat  kirjoittaneet  yhdessä  myös  kirjan

Rauhallinen  Erkki  ja  Risto  Räppääjä  –kirjasarjan.  Sinikka  Nopola  on  kirjoittanut  näiden

lisäksi muun muassa novelli  ja pakinakokoelmia. Tiina Nopola on kirjoittanut Siirikirjoja,

jotka ovat myös lastenkirjoja. Heinähattu ja Vilttitossukirjat ovat humoristisia lastenkirjoja,

joissa murretaan aikuisten auktoriteettiasemaa. Sinikka Nopolan mukaan he ”hysterisoivat

arkea”  näissä  kirjoissa.  Heinähattu  ja  Vilttitossukirjoissa  päähenkilöt  esiintyvät  aina

pareittain.  Nopolan  sisarukset  ovat  sitä  mieltä,  että  tämä  johtuu  varmaan  siitä,  että  he

kirjoittavat  parina  yhdessä.  Nopoloiden  mukaan  Heinähattu  ja  Vilttitossukirjat  eivät  ole

realistisia  lastenromaaneja, niiden  tapahtumat ovat sellaisia, että ne voisivat  juuri  ja  juuri

tapahtua tosielämässä. Neimalan (2001, 108.) mukaan Heinähattu ja Vilttitossu kirjat ovat

uusista  kotimaisista  lastenkirjoista  hauskimmin  ja  monipuolisimmin  ihmisten  suhteita

kuvaavia  lastenkirjoja.  Nopoloiden  Heinähattu  ja  Vilttitossukirjat  ovat  saaneet  vuonna

1994  Tirlittanpalkinnon.  Heinähattu,  Vilttitossu  ja  vauva  on  saanut  Arvid  Lydecken

palkinnon  vuonna  1991.  (Grünn  1995,  Loivamaa  1995,  274,278;  Neimala  2001,  108;

Nopola & Nopola 2004, 352–353 ja 359–363.)


