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Abstract
Focusing on women’s fiction in Finland, this thesis aims to show that, although long underrated
by literary institutions, the contribution that this form of literature can make to contemporary
discussion equals that of any other type of literature. As its starting point, this thesis uses novels
written by two successful Finnish authors, Hilja Valtonen, who made her literary debut in 1926,
and Aino Räsänen, who published her first novel in 1945. The thesis seeks to answer the following
questions: How the novels of the two authors reflect their time? What do they reveal about gender
relationships? And what do they tell about differences between women? In addition, the thesis
explores how falling in love affects women and how the novels portray marriage. Also discussed
are descriptions of emotions that women in the novels experience. Falling within the larger
framework of Feminist Literature research, this study also investigates expressions of the
patriarchal system and its consequences. Theories of intertextuality are then utilized to
demonstrate the significance of intertextual connections for the content matter of the studied
novels.
Valtonen and Räsänen approach patriarchal use of power from very different perspectives.
Employing irony and scathing criticism as vehicles, Valtonen shows how it places women in a
subordinate position. For Räsänen, however, patriarchal control and the traditional female duties
of house-keeping and motherhood provide a route toward national unity after a gruelling war. At
the same time, the pure utopian world of her novel offers both solace and a promise of a better
world to women who have endured many hardships.
Finnish women’s fiction is traditionally divided into two categories: romantic fiction, which is
Räsänen’s speciality, and humorous romance. Valtonen can be said to have pioneered humorous
romance in Finnish literature, although her literary production actually breaks the traditional
dicotomy in women’s fiction by introducing a third category, namely, the ostensibly humorous
romance that comments on society, class, power and women’s position.

Keywords: patriarchalism, romance, society, studies of feminist literature, women's
status
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista naistenviihdettä. Tavoitteena on osoittaa, että tämä
pitkään kirjallisuusinstituutijoiden väheksymä kirjallisuudenlaji voi osallistua aikalaiskeskusteluun kuten mikä tahansa muu aikaansa kommentoiva kirjallisuus. Aihetta tarkastellaan kahden
kotimaisen menestyskirjailijan, vuonna vuonna 1926 debytoineen Hilja Valtosen ja 1945 esikoisromaaninsa julkaisseen Aino Räsäsen teosten kautta: Miten Valtosen ja Räsäsen teokset kuvastavat aikaansa? Mitä teokset kertovat sukupuolten välisistä suhteista? Entä mitä ne kertovat naisten välisistä eroista? Lisäksi tarkastellaan, mihin rakastuminen teoksissa naisia kuljettaa ja millainen kuva niissä piirtyy avioliitosta. Kyse on myös naisten tunne-elämän kuvailun tarkastelusta. Tutkimus sijoittuu feministisen kirjallisuudentutkimuksen piiriin, ja siinä tutkitaan myös sitä,
millä tavoin patriarkaalinen järjestelmä seuramuksineen romaaneissa näyttäytyy. Lisäksi tukeudutaan intertekstuaalisuuden teorioihin ja pyritään osoittamaan, mikä intertekstuaalisten kytkentöjen merkitys on teosten sisällölle.
Patriarkaalinen vallankäyttö näyttäytyy Valtosen ja Räsäsen teoksissa eri tavoin. Valtonen
osoittaa, ironiaa ja terävää kritiikkiä käyttäen, sen johtavan naisten alisteiseen asemaan. Räsäsen
teoksessa patriarkaalinen järjestys ja naisten tehtävä kodin vaalijana ovat tie kohti kansan eheytymistä sodan jälkeisessä tilanteessa. Samalla hänen romaaninsa puhdas utopistinen maailma tarjoaa kovia kokeneille naisille lohtua ja tulevaisuudenuskoa.
Suomalaisessa naistenviihteessä on perinteisesti ollut erotettavissa kaksi perustyyppiä:
romanttinen rakkausviihde, joka on Räsäsen laji, ja leikillinen rakkausromaani. Valtonen on
Suomessa leikillisen rakkausromaanin edelläkävijä, ja itse asiassa Valtosen tuotannossa suomalaisen naistenviihteen perinteinen jaottelu rikkoutuu: kolmas, Valtosen edustama laji on näennäisesti leikillinen, yhteiskuntaan, luokkaan, vallankäyttöön ja naisen asemaan kantaa ottava rakkausromaani.

Asiasanat: feministinen kirjallisuudentutkimus, naisen asema, patriarkaalisuus,
rakkausromaanit, yhteiskunta

Omistan tämän tutkimukseni edesmenneelle
puolisolleni, Hans-Erikille
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Kiitokset
On kiitoksen aika. Parhaimmat kiitokseni haluan osoittaa edesmenneelle puolisolleni Hans-Erikille, joka vielä, aivan viimeisinä elinvuosinaan, sairausvuosinaan
jaksoi tukea minua tässä minua niin suuresti kiinnostavassa tutkimustyössäni.
Arvostin hänen huomioitaan ja kommenttejaan. Hän oli keskustelijana verraton,
häntä kiinnostivat monet asiat, myös kirjallisuus ja hän jaksoi paneutua teksteihini. Sain häneltä uskoa työhöni ja luottamusta itseeni tutkijana. Lisäksi hänen
konkreettinen apunsa arkisissa kodinhoitoon liittyvissä töissä oli minulle korvaamatonta.
Ilman Liisi Huhtalaa tätä työtäni tuskin olisi olemassa. Hän heitti minulle kerran ikään kuin ilmaan ehdotuksen: ”rupea, Petra tekemään lisuria.” Pidin ajatusta
mahdottomana, ja se jäikin pelkkänä ehdotuksena hautumaan pariksi vuodeksi.
Sytyin sitten kumminkin asialle, joten käännyin Liisin puoleen jälleen, ja hänen
avullaan pääsin melko pitkien haparointien jälkeen alkuun ja niin työ käynnistyi
tiukassa ohjauksessa vaihtaen muotoaan useammankin kerran, kunnes lopulta
löysin sille suuntaviivat ja kehykset. Lukuisat pitkät keskustelut Liisi Huhtalan
kanssa olivat paitsi hedelmällisiä, antoisia myös erinomaisen opettavaisia. Liisillä
oli kyky nostaa minussa esiin sellaisia taitoja ja senlaatuista ajattelua, joita en
tiennyt itselläni olevankaan. Liisin lähdettyä jäin häntä kaipaamaan, kuten varmaan monet muutkin hänen ohjauksessaan olleet kirjallisuuden opiskelijat. Kiinnostukseni työhönikin lopahti Liisin lähdettyä hetkeksi.
Liisin lähdettyä tuli Sanna, Sanna Karkulehto, jolle Liisi oli ymmärtääkseni
puhunut työstäni, ellei peräti tarjonnut sitä hänelle luettavaksi, niin torso kuin se
tuossa vaiheessa vielä olikin. Sannalla tuntui riittävän energiaa ja innostusta vaikka mihin. Työni tuntui kiinnostavan häntä, ja hän saikin minut syttymään uudelleen. Sannan mukana tulivat sitten myös aikataulut ja työn valmistuminen alkoi
häämöttää. Uusi usko väliin aina hiipuviin kykyihini on Sannan aikaansaannosta.
En voi kylliksi kiittää ohjaajiani, Liisi Huhtalaa ja Sanna Karkulehtoa paitsi innostavasta ilmapiiristä, myös käymistämme antoisista ja erinomaisen hauskoista
keskusteluista. Kiitän Heidi Grönstrandia hänen lupauduttuaan olemaan vastaväittäjäni. Esitarkastajiani Kukku Melkasta ja Ritva Hapulia kiitän perehtymisestä
tutkimukseeni, heidän tarkat huomionsa ovat olleet arvokkaita parannusehdotuksia. Kiitän heitä myös kannustavista kritiikeistä ja kiittävistä huomioista.
Haluan lämpimästi kiittää tytärtäni Outi Klintrupia, joka Oulun yliopiston kirjaston informaatikkona on ollut minulle verraton apu lähdekirjallisuuden hankki9

misessa. Lämpimästi kiitän myös poikaani Petteri Klintrupia, joka itseään säästämättä hoiti kaikki tietotekniikkaan liittyvät työt.
Kiitän lisäksi kustannusosakeyhtiöiden Otavan ja Kariston virkailijoita, jotka
lähettivät minulle arkistoista etsimiään väitöskirjatyöhöni liittyviä kirjaarvosteluita ja lehtileikkeitä.
Kiitän myös ystävääni Leena Hyvöstä, joka kokeneena tutkijana on antanut
minulle arvokkaita neuvoja ja ollut loistava keskustelukumppani. Haluan kiittää
myös ystävääni Leila Siuruaa, joka on uupumatta tukenut ja kannustanut minua
tämän pitkän työrupeaman aikana. Ystävääni Anna-Riitta Nummea kiitän hänen
avun annostaan oikoluennassa.
Työhöni on kulunut vuosia; olen joutunut pitämään pitkiä taukoja lukuisten
ortopedisten leikkausten vuoksi. Viimeisin tehtiin viime marraskuussa vuonna
2010, jolloin aikaa kului pelkästään sairaalassa oloon yksi kuukausi. Mieheni
kuolema kolme vuotta sitten oli kuitenkin syynä pisimpään taukooni. Päästyäni
sen jälkeen työntekoon kiinni, päätin, etten enää milloinkaan, mistään syystä
päästä tutkimustani niin tyystin käsistäni, kuin tuolloin. Tuntui, että kaikki on
aloitettava alusta
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen kohteet ja tavoitteet

Tutkimuskohteeni on suomalainen naistenviihde, rakkausromaani, rakkausviihde,
missiromaani – Eila Pennasen lajille antama nimitys (Pennanen 1970, 304) –
tarkoituksenani osoittaa, että tämä pitkään kirjastolaitoksen, kriitikkojen,
tutkijoiden ja korkeakulttuurin pariin sitoutuneiden hyljeksimä kirjallisuudenlaji
voi ottaa osaa aikalaiskeskusteluun tarkastelemillaan aiheilla muun todellista
maailmaa kommentoivan kirjallisuuden tavoin. Sattuma on johdattanut minut
tämän kirjallisuuden lajin pariin. Sain mahdollisuuden ryhtyä arvostelemaan
naistenviihdettä paikalliseen Sanomalehti Kalevaan tietämättä täsmällisesti, mihin
tulin ryhtyneeksi. Havaitsin vähitellen, ettei jyrkkää rajanvetoa korkea- ja
viihdekirjallisuuden
välillä
voida
osoittaa.
Huomasin
myös,
että
uudelleenarviointi on tarpeen hyvää ja huonoa viihdettä määriteltäessä.
Postmodernismi on varsin myöhään päässyt vaikuttamaan tähän kirjallisuuden
lajiin, mikä merkitsi, että populaari- ja korkeakirjallisuuden väliset rajat
hämärtyivät ja lajit sekoittuvat toisiinsa.
Tavoitteeni tässä tutkimuksessani on osoittaa, millä tavoin, millä keinoin ja
miten tutkimuksen kohteena olevat teokset kuvastavat omaa aikaansa, sekä siinä
ohessa myös, mitä ne omasta ajastaan kertovat. Toiseksi haluan tutkia, miten ja
mitä nämä teokset kertovat oman aikansa naisista, naisten ja miesten välisissä
suhteissa vallitsevasta erosta ja samalla myös erosta, joka vallitsee naisten
välisissä suhteissa, sekä lisäksi, miten teosten naiskuvat soveltuvat siihen
kontekstiin, jossa heidän ajatellaan elävän, ja jälleen, miten se kerrotaan
seuraamuksineen ja myös miksi se kerrotaan. Kolmanneksi haluan osoittaa, miten
teoksissa näyttäytyy se ristiriita, jota nuoret heteroseksuaaliset naiset ovat
vuosisatoja, jos eivät vuosituhansia kokeneet rakkauden kaipuunsa ja tunteensa
vallassa sisimmässään tietäen, mihin sen tunteen pauloihin antautuminen lopulta
johtaa. Avioliitot eivät aina olleet onnellisia ja vastasivat harvoin nuorten naisten
unelmia. Pyrin tarkastelemaan, miten patriarkaalinen vallankäyttö teoksissa
näyttäytyy. Keskeinen tavoitteeni on myös osoittaa, mikä on havaitsemieni
intertekstuaalisten kytkentöjen tehtävä, mikä on niiden merkitys teosten sisällölle
ja mitä teokset lukijoilleen viestivät.
Olen rajannut tutkimukseni aineiston siten, että tarkastelen suomalaista naistenviihdettä kahden menestyskirjailijan, Hilja Valtosen ja Aino Räsäsen tuotanto13

jen kautta. Valtonen debytoi vuonna 1926 ja Räsänen 20 vuotta myöhemmin,
vuonna 1945. Valtosen esikoisteos Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926)
saavutti ennätysmäisen levikin: ensimmäisen vuoden aikana teoksesta otettiin
viisi painosta, yhteensä 18 000 kappaletta. Teoksesta on tähän päivään mennessä
otettu yhteensä 17 painosta ja yksi äänikirjaversio, yhteensä 68 600 kappaletta.
Viimeinen 16. painos otettiin vuonna 2006. Tällöin julkaistiin myös yksi äänikirjaversio. (Filimonoff 2010.) Valtosen esikoisteosta seurasi yhden, joskus kahden
vuoden välein yhteensä 16 romaania sekä lisäksi lyhyitä kertomuksia ja näytelmiä. Valtosen viimeinen teos Ruskapäiviä ilmestyi vuonna 1975. Tämän teoksen
olen jättänyt tutkimuksessani vähälle huomiolle; teos käsittelee jo ikääntyneen
naisen elämää ja kokemuksien valossa ja julkituo kyllä sen seikan, että yksineläminen on antoisaa ja hedelmällistä – usein avioliiton rinnalla jopa helpompaa, ja
on looginen päätös Valtosen teoksille.
Aino Räsäsen esikoisteos Soita minulle, Helena! (1945) kuului julkaisuajassaan koko suomalaisen kirjallisuuden myydyimpiin romaaneihin (Pennanen 1970,
308). Arvi A. Karisto Oy:n kirjapainolta saadun tiedon mukaan teoksesta otettiin
vuonna 1945 kaksi painosta. Kappalemäärä oli tuolloin 12 000. Teos ilmestyi
vasta vuoden lopulla, joulukuussa. Vuonna 1946 painoksia otettiin 5, ja kappalemäärä oli tuolloin 27 500. Viimeinen, 26. painos on ilmestynyt vuonna 1997.
Kappalemäärä on siihen mennessä ollut yhteensä 114 074. (Laaksonen 2010.)
Romaani aloitti 12 osaa käsittävän Helena-sarjan, josta viimeinen, Helenan muisto, ilmestyi vuonna 1978. Räsäsen koko tuotanto käsitti yhteensä 31 teosta. Räsäsen viimeinen romaani Sirpale Onnea ilmestyi vuonna 1980. (Väyrynen 1999,
121.)
Peruspiirteinä suomalaisessa naistenviihteessä ja naistenviihteessä yleensäkin
on perinteisesti erotettavissa kaksi perustyyppiä: vakavasävyinen romanttinen
rakkausviihde, joka tarjoaa naiselle mahdollisuuden käsitellä omia emootioitaan
ja irtautua hetkeksi arkisesta elämästään (Radway 1984, 130) ja leikilliset, näennäisesti kevyemmät romaanit, jotka tavallisesti on kohdistettu alempaan keskiluokkaan kuuluville naisille ja tarjoavat heille purkautumistien sosiaaliselle kaunalleen (Pennanen, 1970, 306). Väitän, että perinteinen jaottelutapa, romanttinen
ja leikillinen rakkausviihde, rikkoutuu tutkimukseni perusteella ja kolmanneksi
lajiksi on erikseen nimettävä näennäisesti leikillinen, yhteiskuntaan, luokkaan,
vallankäyttöön ja naisen asemaan kantaa ottava rakkausromaani.
Viimeksi mainituissa, leikillisissä ja muun muassa naisen asemaan kantaa ottavissa rakkausromaaneissa ei kyseenalaisteta sitä, saavatko rakastavaiset toisensa, vaan jännite syntyy siitä, millaisten juonenkäänteiden avulla se tapahtuu (Lil14

jeström 1999, 9). Jännite syntyy usein ”vastahakoinen morsian- ja näennäisvihaklisee”-asetelmasta. (Eloranta 1974, 178). Valtosen katson kuuluvaksi jälkimmäisen lajin kirjoittajiin ja tämän lajin edelläkävijäksi Suomessa. Räsästä puolestaan
pidän romanttisen rakkausviihteen kirjoittajana. Valtonen ja Räsänen ovat suomalaisen naistenviihteen ääripäitä, toistensa vastakohtia, ja katson, että analyysini ja
tutkimustulokseni heidän teoksistaan palvelevat koko suomalaisen naistenviihteen
tarkastelua 1920- ja 1980-lukujen välisenä aikana. Tutkimuksen kohteina Hilja
Valtonen 1920-luvulta on kiinnostava, koska hän oli varsinkin esikoisteoksensa
arvostelumenestyksen, lukijoitten jatkuvan suosion ja korkeiden myyntilukujen
vuoksi aikansa huomattavin viihdekirjailija ja hänen luomansa kirjallisuudenlaji
sai jälkeensä lukuisia seuraajia. Aino Räsänen ei 1940-luvulla ja siitä eteenpäin
saanut kriitikkojen taholta hyvää huomiota, mutta myös hänen teostensa myyntiluvut ja yleisön suosio olivat aikanaan ennätysmäisiä. Rakkausromaani on lajina
ollut olemassa ennen Aino Räsästä ja jatkanut elämäänsä hänen jälkeensä kaiken
uudenkin kirjallisuuden ohella. Naistenviihde muuttui 1980–luvulla, jolloin postmodernismi alkoi näkyä myös naisten viihteessä, ja uusi sinkkukirjallisuuden
nimellä tunnettu kirjallisuustyyppi valtasi alaa. Molemmilla viihdekirjailijoilla
niin Valtosella kuin Räsäsellä oli silti sanottavaa aikansa naisille, eivätkä heidän
teoksensa olleet olleet turhan vuoksi viihdyttäviä tai hauskoja. Haluan tutkimuksellani osoittaa, ettei naistenviihdettä voi välttämättä tuomita heikkotasoiseksi
kirjallisuudeksi. Sillä voi olla jopa hyvinkin kunnianhimoisia tavoitteita ja päämääriä.
Keskeisiä tutkimuskohteitani ovat Valtosen romaanit – pikku kertomukset ja
näytelmät olen sivuuttanut – sekä Aino Räsäsen esikoisteos ja osittain kaksi sitä
seuraavaa teosta, Ja Helena soittaa (1950) sekä Näkemiin Helena (1953). Tähän
valintaani on vaikuttanut muun muassa se, että Helena-sarjan jatko-osat ovat kuin
eri kirjailijan kirjoittamia. Ne ovat perheromaaneja, ja niitä leimaa usein jokin
ilmestymishetkellä ajankohtainen, usein pinnallinen aihe. Soita minulle -romaani
saavutti ennennäkemättömän suosion: lukijat rakastivat teosta, Helenaa ja hänen
perhettään, eivätkä halunneet heistä luopua – tämä ilmenee lukuisista lehtikirjoituksista ja haastatteluista 1960- ja 1970-luvulla – lukijat halusivat Helena-kirjoja
lisää, ja Aino Räsänen kirjoitti. Mutta Soita minulle -romaanille ne eivät enää
vedä vertoja. Jatko-osilla on hivenen väkisin tehdyn makua, ja ne vaikuttavat
rutiinilla kirjoitetuilta. Tämän Aino Räsänen on häntä haastateltaessa itsekin
myöntänyt. ”Kun synnyttelin Helenaani, olin hirveän tosissani, ehkä siitä johtuu,
että Soita minulle Helenassa on aitoutta ja lämpöä. Nyt työskentelen rutiinilla.”
(Angel 1975.) Se tehtävä ja tavoite jota Räsänen esikoisteoksessaan toteuttaa, on
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teoksen ilmestymisajankohtana vallitsevan kaoottisuuden ja epävarmuuden aiheuttaman pelon hälventäminen sekä kansakunnan eheyttäminen, samalla kun hän
osoittaa, mikä näissä tehtävissä on naisten osuus. Jatko-osissa ei vastaavanlaisia
aikaan ja paikkaan, sodanjälkeiseen Suomeen sidottuja tavoitteita ole. Sen sijaan
jatko-osien tehtävä on yksinomaan viihdyttää lukijoita, varsinkin niitä lukijoita,
jotka rakastuivat Helenaan ja siihen miljööseen, jossa hän eli.
Ilmaisu ”viihdekirjailija” ei ole ollut mairitteleva kummallekaan tarkastelemalleni kirjailijalle, mutta he ovat kuitanneet asian huumorilla arvonsa ja merkityksensä kirjailijoina silti hyvin tuntien. Räsänen on tosin myöhemmin lehtihaastatteluissa kertonut, että alkuaikoina viihdekirjailijaksi leimautuminen ja kriitikoiden ynseys ovat haavoittaneet häntä syvästi. Hän kärsi kirjojensa vähättelystä
lopun elämäänsä, vaikka pyrkikin ottamaan huumorin avukseen. (I. Niemi 2000.)
Valtonen ilmestyi komeetan tavoin suomalaisen kirjallisuuden taivaalle. Hänen romaaniensa päähenkilöt, railakkaat ja suorasanaiset tyttöhahmot, innostivat
niin lukijoita kuin kriitikoitakin. Kutsun Valtosen naishahmoja tytöiksi, koska he
kaikki olivat nuoria, usein vasta valmistuneita opettajattaria. Yhteistä näille hahmoille oli nimenomaan tyttömäisyys, tyttömäinen innostuneisuus, pirteys, ennakkoluulottomuus ja hoikkuus usein ulkonäköä kuvailtaessa. Heidän nuoruutensa ja
raikkautensa mainitaan teoksissa korostetusti erilaisissa yhteyksissä.
Valtonen on yhä suosittu, ja hänen teoksiaan lainataan kirjastoista jatkuvasti.
Mikä kiintoisinta, hänen teoksiaan lukevat myös miehet – tämä on oma havaintoni. Kenties he nauraessaan Valtosen sukkeluuksille huomaamattaan nauravat samalla itselleen. Valtosen romaanit innostivat myös elokuvaohjaajia. Hänen teoksistaan on tehty lukuisia elokuvia, joita esitetään televisiossa yhä – Myös Räsäsen
teoksista on tehty elokuvia, joita samoin vieläkin esitetään televiossa
1980-luvulta lähtien naisten nykyviihde näyttäisi alkavan muuttua. Rakkausromaaneissakaan naisen päämäärä ei ole enää ainakaan pelkästään miehen ja
rakkauden löytäminen, mikä aiemmin merkitsi naisille samalla myös sosiaalista
nousua. Nainen on itsenäistynyt, ja hän voi saavuttaa asemansa oman työnsä ja
uransa kautta, eikä avioliitto ole naisille välttämättä ehdoton vaihtoehto seksuaalisuuden toteuttamiselle. Rakkausviihteen rinnalle on syntynyt muun muassa sinkkukirjallisuus; romaanien ihanteeksi nousi taloudellisesti itsenäinen, omaa uraa
rakentava sankaritar. Sinkkuromanssit eivät silti aina kyseenalaista perinteistä
rakkausviihteen kaavaa, jonka mukaan sen oikean löytäminen on elämän päämerkitys; yksinäisyyden aiheuttaman tyhjiön täyttää useimmiten lopulta kuitenkin
mies – se oikea. (Almgren 2006, 151–153.) Nykyviihteen rinnalla kulkevat kuitenkin yhä esittämäni rakkausviihteen lajit.
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1.2

Sota, rauha ja rakkaus

1920-luku oli Suomessa muutosten aikaa. Itsenäistymisen jälkeen haastavana ja
liikkeellepanevana voimana oli tietoisuus olemassaolosta itsenäisenä
kansakuntana, ja niin eloisa ja virkeä elämänote sekä optimistinen tunnelma
sävyttivät 1920-lukua (Saarenheimo 1966, 102). 1800-luvun loppupuolen
aatemaailma ja isänmaallisuuden hysteeriset muodot väistyivät, ja terävääkin
kritiikkiä alettiin pitää asiaan kuuluvana (Laitinen 1967, 118). Tällöin aloitti
uuden voittokulkunsa myös uudenlainen proosakirjallisuus (Saarenheimo 1966,
29) ja samalla syntyi uusi naistyyppi, ”uusi nainen”, käsite, jota käyttivät sekä
aikalaiset että myöhempi tutkimus puhuessaan aiemmasta naiskuvasta
poikkeavasta modernista naisesta. Uusi nainen on käsitteenä kuitenkin varsin
monisyinen; se soveltui kuvaamaan askeettisia naisasianaisia yhtä hyvin kuin
paheellisia, kaupunkilaisia, itsenäisiä ja huvittelunhaluisia jazztyttöjä. Uusi nainen
-käsitteeseen liittyi myös vampirismi, joka osaltaan selittyy naisen aseman
muutoksilla. Vampyyrinaisen kauneus ei ollut lempeää, se ei kuvastanut sisäistä
kauneutta ja hyveellisyyttä, sen yksinomainen tarkoitus oli toimia keinona lumota
mies ja osoittaa täten naisen valtaa. (Hapuli 1992, 124 ja Tapioharju 2010, 40–
41.) Käsite ”uusi nainen” on moninaisuudessaan innoittatut lukuisia erittäin
tuotteliaita kirjailijoita ja myös tieteen harjoittajia, tutkijoita. Julkaisumäärät
olivat ennen näkemättömän suuria. (Työlahti 2002, 135–136.) Uuden naisen ehkä
tunnetuimmaksi symboliksi nousi ”la garçonne”, poikamiestyttö, josta Suomessa
myös käytettiin nimitystä poikayttö, jazztyttö ja flapper (Koskela 1999, 274).
Tyyppien flapper ja la garçonne välillä on hienoinen ero: flapper, poikatyttö,
on nuori ja seikkailunhaluinen ja kuvastaa ristiriitaista suhdetta naisen nuoruuden
ja seksuaalisuuden välillä. La garçonne on itsenäisempi ja aikuisempi. Tämä on se
naistyppi, jota pidettiin aggressiivisena, maskuliinisena ja uhkaavana. (Hapuli
1995, 163.) Tämä kaikki, uudesta naisesta kerrottu ja tulkittu on paljolti lähtöisin
repsentaatioista (kirjallisuus, lehdistö, elokuvat), mikä kertoo, miten naista on
jälleen käytetty symboloimaan jotakin – vuosisadan vaihteen aikana kansakuntaa
symboloi nuori naisfiguuri, Suomi-neito (Gordon 2002, 47) – tällä kertaa ”uusi
nainen” symboloi modernia elämää ja siihen sisältyviä muutoksia. (Hapuli 1992,
109). Poikamiestytön luojana pidettiin Victor Marguerittea, joka vuonna 1922
julkaisi romaanin La Garçonne. (Koskela 1999, 274–275). Suomessa ”la garçonne” tuli tunnetuksi 1920-luvun kulttikirjaksi kohonneen Mika Waltarin esikoisteoksessa Suuri illusioni (1928). Tuula Spinkkilän mukaan kuitenkin huvittelunhaluinen poikamiestyttö, flapper, soveltuu parhaiten edustamaan modernia naiseutta.
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Suomalaista flapperia ovat kirjallisuudessa kuvanneet Kersti Bergroth ja Elsa
Soini. (Spinkkilä 2000, 35.) Hilja Valtonen kuului samaan sukupolveen, ja hän
uudisti perinteistä naistenviihdettä rikkomalla rohkeasti ja edistyksellisesti rakkausviihteen arvoja ja rajoja (Pennanen 1970, 305–306), mutta mikään yllä kuvattu ei sovellu hänen tyttöjensä kuvailuun heidän ulkoista olemustaan lukuunottamatta.
Suomalainen maaseudun kuvailu väheni 1920-luvulla ja tilalle tuli urbaanin
elämäntavan ihannointi. 1920-luvun puolivälissä kuului nuorten kirjailijoiden
taisteluhuuto ”alas maalaiselämänkuvaukset” esimerkin näyttäjinä Mika Waltari
ja Olavi Paavolainen (Saarenheimo 1984, 131, ks. myös Koskela 1999, 261).
Nuori, uusi suomalaisuus merkitsi kaupunkilaisuutta (Koskela 1999, 267).
Valtonen ei kuvannut eikä liioin ihaillut kaupunkia kuten Waltari; hänen teoksissaan kaupunki ja kaupunkilaisuus näyttäytyivät turmeltuneina ja keinotekoisina. Hänen romaaniensa tapahtumat sijoittuivatkin poikkeuksetta maaseudulle,
kirkonkyliin ja kauppaloihin – ei kuitenkaan perusagraariseen miljööseen – ja
hänen päähenkilöittensä, hänen ”tyttöjensä”, nimet olivat tavallisia suomalaisia
naisten nimiä Maijoja ja Liisoja. Waltarin romaanin tytön nimi oli eksoottisempi,
Caritas. Valtonen oli omanlaisensa; hänen ”tyttönsä” eivät vastanneet yleistä 20luvulle tyypillistä nuoren naisen kuvaa, modernia naiseutta symboloivaa hahmoa.
(Hapuli, Koivunen, Lappalainen, Rojola 1992, 107). Valtonen toi kirjallisuuteen
aivan uudenlaisen tytön, joka poikkesi aikansa kirjallisuudesta ja oli edeltäjiensä
täysi vastakohta. Marja Salmelan (Kappale kahden matkaa, 1908), Hilja Haahden
(Helvi, 1900) ja Helmi Setälän (Kansan hyväksi, 1902) nuoret naiset luopuivat
unelmistaan ja palasivat perinteisten arvojen piiriin, uhrautuivat usein jonkin jalon
aatteen hyväksi tai löysivät lohdun uskonnosta. Helmi Setälän Kansan hyväksi romaanin Hertta jopa saavutti vasta kuolemassa lopullisen onnen. Kaikki mahdolliset kapinalliset ajatukset oli kuoletettava. Pertti Karkama esittää hieman kärjistäen, että ”[t]eosten esikuvallisiksi esitetyt naishahmot sisäistävät hegemoniset
patriarkaaliset arvot toimintansa ja elämän sisällöksi ja luopuvat näennäisen vapaaehtoisesti itseydestään” (Karkama 1994, 149). Kärsimys, alistuminen ja uhrautuvuus koettiin ja nähtiin pitkään naisille luonteenomaisina ja naisille kuuluvina
hyveinä. Valtosen tytöt uudistivat railakkaasti tätä näkemystä; tytöt olivat edistyksellisiä ja kriittisiä. He osoittivat uudistusmielisyytensä varsin reippaasti yllättäen
kuulijat monesti ovelalla, omanlaisella huumorillaan, joka osoittautui huomattavan tehokkaaksi keinoksi tyttöjen joutuessa ottamaan kantaa naisena olemisen
ehtoihin ja rajoituksiin. Valtonen on kaukana vakavasta julistajasta; hänen protes18

tinsa ja yhteiskuntakritiikkinsä ilmenivät parodian, komiikan ja väliin jopa ironian
takaa.
20-luvun nuori nainen nähtiin mieluiten kaupunkilaisena. Valtosen tytöt puolestaan sijoittuivat siis maaseudulle, kirkonkyliin ja kauppaloihin. He olivat ammatiltaan usein opettajia, opettajattaria, kuten tuolloin asia ilmaistiin. Opettajan
ammatti olikin tuona aikana naisille hoivatyön ohella lähes ainoa mahdollinen.
(Karkama 1994, 134.) Opettaja edusti kuitenkin edistyksellisyyttä ja soveltui siten
hyvin Valtosen teosten tarkoitusperiin. Valtosen tytöt eivät tupakoineet eivätkä
etsineet elämyksiä alkoholista, sen jännittävästä saalistuksesta pimeillä, öisillä
kaduilla – kieltolain tuolloin vallitessa – puhumattakaan huumeiden käytöstä
itämaisesti kalustetuissa salongeissa kuten Waltarin Caritas. Valtonen suuntasi
katseensa vakavampiin asioihin olematta silti vakava.
Valtonen ei liioin pitänyt avioliittoa onnistuneena ratkaisuna rakkaussuhteelle
eikä instituutiona yleensäkään. Vaikka hänen teoksensa ovat rakkausromaaneja ja
päättyvät tavallisimmin rakkausromaanin kaavan mukaisesti siten, että ”he saavat
toisensa” monien mutkien jälkeen, ei hänen avioliittoa kuvailevissa romaaneissaan avioliitto ole koskaan onnellinen. Nuoret naiset, jotka vielä toiveikkaasti
odottavat suurta rakkauttaan, eivät välttämättä elättele auvoisia unelmia avioliitosta, vaikka se heidän tavoitteensa onkin ja vaikka heitä siihen myös rohkaistiin
– muita mahdollisuuksia kun ei ollut; sitä ikään kuin pitikin toivoa ja odottaa.
Valtonen ei kirjoittanut erikseen avioliittoromaaneja vaan avioliittoromaanin ainekset olivat rakkausromaanin jatkeita. Valtonen halusi osoittaa sen ristiriidan,
joka naisen elämää niin vahvasti säätelee. Hän rakastuu ja rakastaa. ”Rakastumiseen kuuluu tunne elämän täyteydestä ja on mitä väkevin aitouden elämys” (Mazzarella 1997, 43). Tavallisimmin se johtaa avioliittoon, joka Valtosen romaaneissa
silti aina on pettymys.
Karkaman mukaan avioliiton kuvaukset muuttuvat etenkin naisten
kirjoittamassa modernissa kirjallisuudessa helvetin kaltaiseksi piinaksi. Avioliitto
on yhteiskunnan ja kirkon säätelemä instituutio, jossa törmäävät yhteen miesten
patriarkaalinen ja seksuaalinen valta, yhteiskunnan mieheen kohdistuvat
suorituspaineet ja naisen alistettu asema (Karkama 1994, 138). Merete Mazzarella
päätyy teoksessaan Uskottomuuden houkutus (1997) samaan tulokseen:
[M]ehän olemme niin tottuneet ajattelemaan, että avioliitto on
eksistentiaalinen projekti naisille, että naiset luopuvat matkoista, syvällisistä
kieliopinnoista ja astronomisista uroteoista mennäkseen naimisiin, että
naisten sankariteko on viedä Se Oikea alttarille. - - Useimmat romaanit
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päättyvät häihin – entäpä jos häät eivät muodostakaan ”onnellista loppua”, ja
entäpä jos juuri häiden antama kuva onnellisesta lopusta onkin petollinen?
(Mazzarella 1997, 63–65).
Valtonen on kuitenkin yhdessä teoksessaan, romaanissa Neekerityttö peilaa
(1957), kuvaillut tavallaan onnistunutta avioliittoa ja perhe-elämää, tosin vaimon
oveluuden ja diplomaattisten taitojen ansiosta. Hän ei ruikuta eikä järjestä
kohtauksia, vaan kiertää taitavasti kaikki mahdolliset karikot ja antaa miehensä
kuvitella itsensä perheen keskipisteeksi ja päämieheksi. Mies ei tässä, kuten ei
muissakaan romaaneissa, saa osakseen kunnioitusta. Hän on pikemminkin
koominen ja hyväntahtoinen hahmo – hyvänsuopa ja ”hyvä mies”, jos häntä osaa
käsitellä oikein. Tohvelisankarien pitkä jono luikertelee läpi koko Valtosen
tuotannon siitä huolimatta, että vanha vihkikaava muuttui vuonna 1913 naisen
eduksi. Herruus-ajatus lopetettiin vanhakantaisena, mutta asenteet muuttuivat
hitaasti, jos lopullisesti ollenkaan. (Häggman 2003, 225.) Samanlainen
tohvelisankareiden sankka joukko kirjallisuudessa puhuu omaa kieltään. Koti oli
ja on yhä naisten valtakunta. Siellä naiset ovat niitä, jotka määräävät tahdin ja
valitsevat nuotit. Naisille tarjoutuu tällä tavoin keino, jonka avulla he voivat
kompensoida yhteiskunnallisesti väheksyttyä asemaansa sukupuolena. Koti ja sen
tilat ovat kuitenkin sukupuolittuneita. Koti ja sen merkitykset liitetään
tavallisimmin feminiinisyyteen, mutta Valtosen ajan koti oli silti miehen
omistama ja myös miehen työnteolla hankittu.
Valtonen ei teoksissaan arvosta miehiä. Sitaatti romaanista Kunnankirjuri
(1937, 249) kertoo kiteytetysti Valtosen tyttöjen asenteista miehiin: ”Me naiset
voimme heitä vain rakastaa, mutta emme kunnioittaa.” Tärkeitä miehet toki ovat,
aivan kuten naisetkin ovat miehille tärkeitä. Miehet nähdään Valtosen teoksissa
naisten, Valtosen tyttöjen, kautta toisin kuin on aina ollut: nainen on tuotu esiin
miehen näkemänä ja määrittämänä, miehen varjossa ja mieheen verraten. (Lappalainen 1990, 81). Sören Kierkegaard sanoo: ”Naisena oleminen on jotakin niin
kummallista, niin sekoittunutta, niin ihmeellinen yhdistelmä, ettei mikään predikaatti voi sitä ilmaista…” (sit. de Beauvoir 1949/2000, 279). Kun Charlotte
Brontë romaanissaan Shirley (1849) sanoo miesten mieltävän hyvän naisen puoleksi nukkena, puoliksi enkelinä (Morris 1997, 23 ja Launis 2005, 30), vertaa
Valtosen Liisa romaanissa Nuoren opettajattaren Varaventtiili puolestaan miestä
pingviiniin.
Aino Räsänen kirjoitti esikoisteoksensa ajankohtana, jolloin Suomi oli hävinnyt sodan, josta se irtautui vuonna 1944. Sotavuodet mullistivat kaikkiin sukupol20

viin kuuluvien naisten elämäntilanteen. Sodan kokeneet joutuivat ”aloittamaan
alusta”. Maa oli köyhä ja raskaitten sotakorvausten rasittama. Miehet, ne jotka
sodasta palasivat, olivat pettyneitä ja turhautuneita, monet invalideja. Heidän
paluutaan vaikeuttivat sotatraumat ja arkuus, jolla he, vuosikausia hengissä selviytymiseen keskittyneet miehet, suhtautuivat entisiin, pitkään naisten hallinnassa
olleisiin tehtäviinsä. Erityisen vaikeaa miehille oli palata 30-luvulla korostuneeseen ”vahvojen miesten” rooliin. Nyt olivat miehet heikkoja ja naiset vahvoja ja
karaistuneita. (Manninen 1989b, 580.) Naiset, jotka sodan aikana olivat paitsi
hoitaneet miesten tehtäviä kotirintamalla, olivat toimineet myös rintamalla ja
tarttuneet ohjaksiin kaikilla alueilla, palasivat puolestaan entiseen rauhanaikaiseen
rooliinsa. Paluu entiseen naisenelämään ei sujunut kitkatta sekään. Kuitenkin
pidettiin itsestään selvänä, että poikkeusolojen päätyttyä palattaisiin entiseen.
(Utrio 2005, 110.) Myös kulttuurielämässä oli sotavuosien jälkeen katko. Siitä,
mihin vuonna 1939 oli jääty, ei voitu enää jatkaa, eikä tienviittoja uusiin suuntiin
ollut olemassa. Kirjallinen näyttämö oli muuttunut sotaa edeltävästä ajasta. (Laitinen 1967, 124.)
”Viihde, jonka tehtävänä oli täydentää lukijansa elämän ulottuvuuksia ja lievittää laukaisemattomia jännityksiä, reagoi ensimmäisenä omalla tavallaan” kirjoittaa Kirsti Manninen (Manninen 1989b, 580). Räsänen esikoisteos Soita minulle, Helena! ilmestyi joulun alla vuonna 1945. Räsänen palauttaa romaanissaan
vanhan patriarkaatin toimivaksi onnelaksi, ja J. V. Snellmanin hegeliläinen ideologia näyttäytyy teoksessa koko täyteydessään. Räsänen näyttää naisille heidän
paikkansa: se on avioliitto ja sen ohessa koti, jossa nainen vaalii kodin ja perheen
onnea. Räsänen nostaa siten esille vanhat perinteiset arvot; naisten hyveitä ovat
jälleen uhrautuvuus ja lempeys. Romaanissa korostuu myös sotien naisperinnön
mukainen käsitys ”vahvasta suomalaisesta naisesta, selviytymiskykyisestä, työteliäästä, uhrautuvasta vastuunkantajasta” (Peltonen 1997, 102–103). Räsänen ei
kuvaile sotaa eikä sen jälkeistä köyhää ja harmaata aikaa. Hän on luonut utopistisen onnelan, patriarkaalisen idyllin, jossa paikka ja aika ovat sivutekijöitä. Romaanin tapahtumat sijoittuvat johonkin sotaa edeltävään vanhaan hyvään aikaan.
Keskeistä on naisten tunteiden ja tuntojen kuvailu, taustana suomalaisen maalaismaiseman kauneus ja lisäksi Helenan viulunsoitto. Teos tarjosi tuon ajan naisille lohdullisen unelman rauhasta, turvallisuudesta, elämän kauneudesta ja rakkaudesta. Romanttinen viihdejuoni ja ajankohtaiset naisteemat yhdistyvät teoksessa. (Manninen 1989b, 580.)
Teoksen päähenkilössä Helenassa toteutuvat kaikki mahdolliset naisille kulttuurisesti katsotut hyveet ja samalla naisellinen vetovoima. Hänen musikaalisuu21

tensa on lähes ylivertaista; hän kykenee muun muassa toimimaan urkurin sijaisena ilman harjoittelua – ammattia hän ei silti musiikista saa, mikä on merkittävä
seikka. Se kertoo naisten toimintojen rajoituksista siinä yhteiskunnassa, johon
teoksen tapahtumat on sijoitettu. Helena urheilee ja toimii maatöissä miehen tavoin, hän uneksii ja unelmoi, hänen viulunsa soi ja värisee täynnä alituista kaipausta, johonkin hänelle itselleen tuntemattomaan, hän uhrautuu, hän on lempeä ja
oikeudentuntoinen. Hän on kaunis. Tällaista henkilöä ei todellisuudessa voisi olla
olemassa. Räsänen on Helenassaankin luonut mallin, joka sopii hänen luomaansa
idylliin ja joka tarjoaa lukijalle samastumiskohteen, tosin sellaisen, josta voi vain
unelmoida.
1.3

Kodin enkeli vai miehen uhka

1.3.1 Naiskuva 1800- ja osin 1900-luvun Suomessa
Suomessa säilyi pitkään länsimaisen tradition mukainen käsitys siitä, että nainen
on aistillinen, ruumiillinen ja lähellä luontoa ja eläintä oleva olento, joten on
loogista ja mahdollista kuvata patriarkaalista järjestelmää uhkaavat voimat
feminiinisiksi. Johan Ludvig Runeberg muun muassa esittää naisen elämän
aistillisten, satunnaisten ja irrallisten voimien symboliksi. Karkama on
kiinnittänyt huomiota siihen, että Runeberg kuvaa kaupunkia samoilla määritteillä
kuin naista. Kaupunki on naisen tavoin pelottava ja lisäksi uhka kaikelle hyvälle
ja totutulle järjestykselle. (Karkama 1994, 65.)
Simone de Beauvoirin mukaan nainen onkin pääosin miehen määrittelemä:
hän on liha kaikkine hurmioineen ja vaaroineen, nainen on Delila ja Judit, Pandora ja Athene, hän on samalla viettelevä Eeva ja Neitsyt Maria. Hän on puoskariukko ja noita, miehen saalis ja tämän turmio. ”Hän on kaikkea sitä, mitä mies ei
ole, ja mitä mies haluaa; hän on miehen vastakohta ja olemassaolon oikeutus.”
Myytti naisesta saattaa joskus kuolla, ja silloin kaikki se ihmeellinen, joka heihin
liitetään, kuolee samalla, ja mitä enemmän nainen kasvaa ihmisenä, sitä nopeammin tuo ihmeellinen katoaa. Mutta se elää yhä miesten sydämissä ja ajattelussa ja
siten myös kirjallisuudessa – myös naisten kirjoittamissa kirjoissa. (de Beauvoir
1980, 113–114.)
Jo edellä siteeraamassani Charlotte Brontën romaanissa Shirley (1849) ajatukset miehen luomasta naiskuvasta ovat samat kuin 1970-luvun feministisessä
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tutkimuksessa.1 Vaikka nykyfeminismin katsotaan alkaneen 1960-luvulla, se ei
merkitse sitä, että naisten tietoisuus asemastaan olisi juuri tuolloin lähtenyt liikkeelle. Jo Brontë korostaa kahta asiaa: se, miten miehet ovat nähneet ja määritelleet naisen, on kautta vuosisatojen ollut keskeisin keino alistaa naista, ja se on
myös koettu oikeutetuksi. (Morris 1997, 23–24. Ks. myös Melkas 2006, 159.)
Naisten kaksijakoisuutta hyödynnettiin 1900-luvun alkukymmenillä erityisesti viikkolukemistoissa, muun muassa oululaisessa Nyyrikki-lehdessä perustamisvuodesta 1905 lähtien. Kertomuksissa esiintyvät rinnan tumma, paha viettelijätär
ja vaalea kodin hengetär, romantiikan ajoilta lähtöisin oleva mustan velhon ja
madonnan vastakkainasettelu. Näissä kertomuksissa suosittiin myös toteutumatta
jäänyttä intohimoista rakkautta, jossa tumma, salaperäinen nainen vaikutti vielä
haudankin takaa. (Klintrup 1981, 61.) Tumman ja vaalean naisen vastakkainasettelu tulee suomalaisesta ja eurooppalaisesta balladitraditiosta; stereotyyppisimmillään naiset on jaettu pimeyden ja kaaoksen, toisaalta pyhyyden ja puhtauden esikuviksi. Edellisen malleina ovat olleet Babylonian portto ja Lilith, jälkimmäisen
neitsyt Maria. Feministisessä tutkimuksessa kaksijakoinen naiskuva nähdään
miesten pelkojen ja toiveiden projisoijina ja kuolemanpelon liittämistä naiseen
pidetään tyypillisenä patriarkaaliseen kulttuuriin kuuluvana ilmiönä. (Grünthal
1997, 38–40.) Arkkityyppinen kohtalokas nainen, femme fatale, on miehinen
kuvitelma, täynnä kauhua, pelkoa ja viehtymystä seksuaalisesti kokeneeseen ja
itsenäiseen naiseen (Mazzarella 1997, 225).
Sosiaalihistorioitsija Peter Gay sanoo, että miesten tuntema pelko on yhtä
vanhaa kuin sivilisaatiokin.2 Millään muulla vuosisadalla ei tuhoisaa ja pelottavaa
naista ole kuvailtu yhtä voimallisesti kuin 1800-luvun lopulla, kansallisvaltioiden
syntyvaiheilla, mutta samat uskomukset liukuivat sujuvasti myös 1900-luvulle.
Tuolloin kohtalokkaasta naisesta tuli lääketieteen, kirjallisuuden ja kuvaamataiteen keskeinen teema. (Hapuli, Koivunen, Lappalainen, Rojola 1992, 115–116.)
Naisten hysteria ja sen hoitomuodot tulivat myös tällöin ajankohtaisiksi. Diagnoosi ”hysteerikko” leimasi yhä useampia naisia, joilla ilmeni hermostollisia
oireita. Oireet olivat nykyhetken näkökulmasta nähtyinä varsin ymmärrettäviä;
1

”[J]os miehet näkisivät meidät sellaisina kuin todella olemme, he taitaisivat olla hieman
hämmästyneitä; mutta viisaimmillakin, älykkäimmilläkin miehillä on usein harhakäsitys naisista. He
eivät näe naisia oikeassa valaistuksessa, ymmärtävät naiset väärin sekä hyvän että pahan suhteen.
Heidän hyvä naisensa on merkillinen olento, puoleksi nukke, puoleksi enkeli; heidän paha naisensa on
melkein aina paholainen.” (Morris 1997, 23–24. Ks. myös Melkas 2006, 159.)
2
Myytti Aatamista ja Eevasta on kertomus miehen pelosta naista kohtaan. Ilman tätä pelkoa ei kenellekään olisi tullut mieleen yhdistää pahuutta, syntiä ja saatanallisuutta Eevaan. Naispaholainen on vain
miehen myötäsyntyinen pelon elävä ruumiillistuma. (Saadavi 2002, 265.)
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naisiin kohdistettu henkinen väkivalta ja vapaudenriisto olivat joillekin naisille
ylivoimaisia, ja niin heidät leimattiin hysteerikoiksi. Hoitomuodot olivat naista
nöyryyttäviä, äärimmillään naista häpäiseviä ja alistavia. Nöyryytystä lisäsi vielä
se, että hoitotilanteet olivat lähes avoimia tilaisuuksia, näytelmiä, joita enemmän
tai vähemmän valikoitu yleisö sai seurata. Professori Charcot’n hysteriaklinikkaa
Salpetrièren mielisairaalassa on verrattu bordelliin: molemmat rakentuivat miehen
tirkistelynhaluisille fantasioille, joissa alaluokan naiset tarjoutuivat vierailijoille,
yläluokan miehille. (Kortelainen 2003, 70–72.)
Kuvaamataiteessa ja muotokuvissa nainen esitetään toistuvasti vartalo taaksepäin kaartuvana, mikä merkitsee naisen kokevan omia voimiaan ylittävää miehen intohimoa, jolle antautuessaan hän usein pyörtyy. ”Asetelma vahvistaa käsitystä naisesta haluavana, masokistisena ja alistuvana kohteena, jota miehet voivat
veljellis-eroottisessa yhteisymmärryksessä omistaa.” (Kortelainen 2003, 77.)
Koska naisen seksuaalinen kiihottuminen ei ollut hyväksyttyä, asentoa pidettiin
merkkinä sairaudesta. Lisäksi naisen luontoon yleensäkin katsottiin kuuluvan
masokismi, halu alistua kipuun ja valtaan. Tämä oikeutti sadistisen suhtautumisen
hysteerikkoihin. (Kortelainen 2003, 250.) Albert Edelfeldtin muotokuva Ida Aalbergista Hedda Gablerin osassa on tyypillinen esimerkki tuon ajan salonkimaalauksista.
Lääketieteelliseksi diagnoosiksi hyväksytty hysteria kertoi syvälle kulttuuriin
kutoutuneesta naisvihasta. Hysteerikoksi leimaamista voidaan verrata noitavainoihin, jolloin hyväksytyistä normeista vähänkin poikkeava henkilö, useimmiten
nainen, joutui epäinhimillisiin kuulusteluihin. Hysteerikkojen palauttaminen kaidalle tielle oli aggressiivista ja usein julkista, kuten noitien polttaminen. ”Se oli
sukupuolten välistä sotaa, sakkipeliä, jossa potilaan tahto murrettiin”. (Kortelainen 2003, 164.)
1.3.2 Kodin onni ja naisen kutsumus
Sitä henkistä sisältöä, joka Suomessa 1800-luvun puolivälin jälkeen,
kansallisuusaatteen syntyaikoina, ohjasi sivistyneistön toimintaa ja jonka
toivottiin ohjaavan koko kansan elämää, alettiin kutsua patriotismiksi (Karkama
1994, 58). Kansallisuuden ja kansallisvaltion kysymyksen tuli olla ensisijainen
myös taiteellisessa toiminnassa. Kaikki minuuden ja itseyden etsintä tulkittiin
usein petturuudeksi ja heikkoudeksi. Yksilöllisen ulottuvuuden toisarvoisuus
kirjallisuudessa sai aikaan sen, että naiset joutuivat etenkin romantiikassa
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totunnaiseen tapaan toimivina luopuruuden3 symbolin asemaan. Modernisaatio ja
siihen liittyvä aktiivisen patrioottisen toiminnan painotus synnyttivät haasteita,
jotka asettivat naiset yhä toisarvoisempaan asemaan. Haasteet, joita naiset tällöin
kohtasivat, tuntuvat ylivoimaisilta nykynaisten silmissä. (Karkama 1994, 66.)
Ajatuksia naisesta äitinä ja vaimona 1800-luvun Suomessa leimasi hegeliläinen ajattelu, jonka mukaan nainen perheenäitinä toimi yhteiskunnan hyväksi.
Näkemys naisen roolista lasten kasvattajana ja kodin hengettärenä esiintyi Suomessa kylläkin jo 1790-luvulla; tällöin keskustelua kodin merkityksestä, perheestä ja avioliitosta kävivät Jacob Tengström, Henrik Gabriel Porthan ja Frans Mikael Franzen. Tuona aikana Suomeen lanseerattiin uusia ideologisia käsitteitä, kuten
kodin onni, kodikkuus ja naisen kutsumus. ”[V]iktoriaanisen ajan Englannissa
näkemys naisen tehtävästä ja perheroolista kiteytyi kodin enkelin käsitteeseen,
jota feministinen kirjallisuudentutkimus Virginia Woolfin johdolla alkoi kierrättää”. (Launis 2005, 23.) Kun tämä näkemys oli voimassa – vahvojen auktoriteettien, muun muassa J. V. Snellmanin tukemana (Kortelainen 2003, 23), nainen valjastettiin toimimaan kodin hengettärenä ja perheonnen vaalijana. Silloisen yhteiskuntaideologian ja kansallisuusaatteen kannalta hyödyllinen ja taitavasti rakennettu kuva naisen perimmäisestä tehtävästä säilyi pitkään – näin myös Aino Räsäsen
ja Hilja Valtosen romaaneissa, kaikesta protestista huolimatta. Itsenäinen, ammatissaan menestyvä ja sosiaalisesti hyvään asemaan omin voimin päässyt sankaritar
jättää mielihyvin työnsä ja menee naimisiin.
Snellman ilmaisee Valtio-opissaan Läran om staten (1842) vakaan näkemyksensä, jonka mukaan naisen rakastettavuus perustuu siihen, että hän pyytää ja
tarvitsee miehen suojelua, eikä mies näin ollen voi milloinkaan rakastaa itsenäistä
ja itsekylläistä naista. Snellmanin naiskäsitys korostuu erityisesti hänen kirjallisuuskritiikeissään. Kun Fedrika Bremerin Hertha (1856) ilmestyi perheenisän
tyranniudesta vapautumista koskevine vaatimuksineen, reagoi Snellman voimakkaasti ja kiivaasti. Litteraturbladetissa hän toi julki muun muassa näkemyksensä
siitä, mitä naisen ylimalkaan oli lupa kirjoittaa. Bremerin teoksen ainoa vika ei
ollut se, ettei sankaritar toiminut yksinomaan kodin piirissä, vaan pahinta oli, että
Hertha samanaikaisesti pitää kiinni emansipaatioaatteistaan ja rakastaa miestä.
Naisellinen tunne, emansipaatio ja järki eivät sovellu yhteen; rakkaus ja emansipaatio eivät voi yhdistyä. (Stenwall 1979, 63–64.)

3

Karkama käyttää johdinta luopuruus sanasta luopuri: harv. luopio—onneksi eivät suuret aatteet riipu
horjuvista kannattajistaan, ne menevät eteenpäin niistä huolimatta jättäen luopurit jälkeensä. Sasu
Punanen. (Nykysuomen sanakirja. Osat III ja IV.)
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Kansallisrunoilijamme vaimo, kirjailija Fredrika Runeberg ei lainkaan epäile
naisellisuuden erityislaadun olemassaoloa, mutta hän haluaa korostaa, millainen
se voisi olla, jos se olisi saanut kehittyä vapaudessa: ”[T]ätä voidaan verrata parabeliin ’Köynnöskasvi’: köynnöskasvi on olemukseltaan erilainen kuin se miehinen puu, mutta jos sitä ei väkisin sidota ja jos se saa yhtä paljon aurinkoa ja valoa
kuin puukin, se voi saavuttaa ennennäkemättömän kauneuden ja tuottaa myös
enemmän iloa puulleen.” (Sit. Mazzarella 2007, 290.)
Naisen yhteiskunnalliset oikeudet lisääntyivät 1900-luvulla huomattavasti,
mutta käsitykset naisesta eivät muuttuneet yhtä nopeasti. Vuoteen 1913 voimassa
olleen vihkikaavan mukaan vaimo oli luotu miehen tähden, mutta miestä ei naisen
tähden. Yksikään nykynainen tuskin suostuisi alttarille, jos hänen pitäisi lupautua
vihkikaavan saneluun: ”[S]inun tahtos pitä miehen alla annettu oleman ja hänen
pitä sinun herras oleman.”(Häggman 2003, 225.) Vaikka vihkikaava oli vanhentunut, monet naiset ja miehet elivät pitkään tämän ajattelun vallassa.
1.4

Tutkimusmenetelmät ja aiemmat tutkimukset

Tarkastelen tutkimusaineistoani suhteessa sen taustalla vaikuttavaan historiallisyhteiskunnalliseen todellisuuteen, joka tavalla tai toisella vaikuttaa teosten
esittämään kuvaan yhteiskunnasta, teoksissa mahdollisesti esiintyvään
todellisuuskäsityksen
kritisointiin
sekä
siinä
tapahtuvien
muutosten
havainnointiin. Tämän seurauksena teokset saattavat myös vaikuttaa muutoksen
tekoon. Tutkimustani voisin kuvailla myös niin, että sanon sen pohjautuvan
sosiokulttuuriseen ja emotionaaliseen lähestymistapaan. Kyseessä on naisten
elämä, sen kuvailu kontra miesten vastaava tunne-elämä ja näiden molempien
odotusten toteutuminen tai näiden kokeminen siten, etteivät odotukset ole
toteutuneet.
Sovellan tutkimuksessani feminististä kirjallisuudentutkimusta, joka pohjautuu feministiseen ajatteluun ja naistutkimukseen. Feministisessä ajattelussa on
kyse jatkuvasta kamppailusta valtaideologiaa, hegemonisia sukupuolidiskursseja
ja niistä johtuvaa naisten syrjintää vastaan. Käsite sukupuoli kytkeytyy eron ja
vallan käsitteisiin. (Koivunen & Liljeström 1996, 25 ja Rojola 2004, 28–29.)
1990-luvulla feministisessä tutkimuksessa huomio kiinnittyi myös naisten välillä
vallitseviin eroihin eikä vain naisten ja miesten välisiin, tasa-arvoon liittyviin
eroihin. Lisäksi 1990-luvun lopulla huomio kiinnittyi sukupuolen ohella yhteiskuntaluokan merkitykseen; luokan, kulttuurin ja sukupuolen välinen suhde alkoi
korostua analyysin kohteena erojen määrittelyissä. (Tolonen 2008, 11.) Eron tun26

nistaminen ei merkitse sitä, että on luovuttava yleistyksestä kuten kategoria ”naiset”, vaan kyse on sen tunnustamisesta ja tunnistamisesta, että määrittelijä, joka
on oikeutettu nimeämään ero, on etuoikeutetussa asemassa määriteltäviin nähden.
(Koivunen & Liljeström 1996, 26 ja Rojola 2004, 29.) Naisilta ei tulisi riistää
kykyä vastarintaan eikä liioin mahdollisuuksia keskinäiseen liittolaisuuteen, jota
tarvitaan yhteisten intressien ja identiteettien rakentamisen ohella tahtoon ja voimaan luoda visioita ja vaihtoehtoja patriarkaaliselle järjestykselle. (Koivunen &
Liljeström 1996, 27.) Pyrin osoittamaan valtarakenteet ja siten vallankäytön, joka
pohjautuu teoksessa ilmeneviin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin eroihin. Tutkin,
millä tavoin patriarkaalinen järjestelmä seuraamuksineen näyttäytyy Valtosen ja
Räsäsen tuotannoissa. Räsänen ei teoksissaan näitä seikkoja korosta eikä tuo niitä
missään muodossa esiin. Ne kyllä ilmenevät hänen romaanissaan, mutta suhteellisen piilotetusti. Räsänen on luonut suomalaiselle maaseudulle idyllin, jossa vallitsee patriarkaalinen yhteiskuntajärjestys, joka perustuu juuri mainitunlaiselle vallankäytölle. Räsänen halunnee osoittaa, että ihmisten välinen ero perustuu siihen,
olivatko he hyviä vai pahoja, valtarakenteisiin hän ei puutu. Valtarakenteet ja jopa
vanhakantaiset säätyerot paljastuvat kuitenkin aina.
Paitsi, että eron tunnistaminen on feministinen lukutapa, se on oleellisesti osa
feminististä kirjallisuudentutkimusta. Feministinä lukeminen edellyttää myös, että
”vastustetaan klassisten juonirakennelmien ideologisia viittauksia ja tarinan armotonta logiikkaa”. On luettava vastakarvaan ja pyrittävä vastustamaan ”kerronnallisen näkökulman kutsuvaa voimaa”. Ei siis pidä mukautua tekstin hallitseviin
arvoihin. (Morris 1997, 47.) Toisin sanoen kun sukupuoli artikuloidaan tekstiin,
joka sinällään ei problematisoi miesten ja naisten välisiä suhteita, se merkitsee,
että lukutapa ei ole tekstille ”uskollista” lukemista (Rojola 2004, 38).
Jälkistrukturalismi on vaikuttanut myös vahvasti feministiseen kirjallisuudentutkimukseen. Jälkistrukturalistisen näkemyksen mukaan tekijä ei hallitse teoksen
jokaista puolta. Näkemyksen mukaan tietoinen tarkoitus on vain yksi merkityksiä
määrittävä tekijä. Tiedostamaton halu puhuu yhtä hyvin kulttuurisilla viittauksilla
kyllästettyjen sanojen välityksellä. Jälkistrukturalistinen teorianmuodostus on
kiehtonut feministejä, ja he ovat edistäneet sitä merkittävästi. Teorianmuodostus
tarjoaa ”tehokkaimman käytettävissä olevan selityksen vallan patriarkaalisten
rakenteiden tinkimättömyydelle”. Tässä jälkistrukturalistisessa viitekehyksessä
perinteiset näkemykset kirjallisuudesta on purettu. (Morris 1997, 166–167.) Näin
voidaan myös päätyä toteamaan, että yleisesti omaksuttu näkemys viihdekirjallisuudesta omana aidattuna lajinaan kumoutuu – mikäli ei ole jo kumoutunut.
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Kirjallisuus voi siis auttaa ymmärtämään, miten, millä tavoin ja millaisin keinoin yhteiskunta toimii naisten kannalta haitallisesti. Kirjallisen tuotteen emotionaalinen puoli saattaa puolestaan vaikuttaa siten, että se herättää närkästystä naisten alistamista kohtaan ja voi tällä tavoin mahdollisesti saada aikaan sen, että
syrjintä asteittain vähenee ja jopa loppuu. (Morris 1997, 16.)
Keskeinen lähdekirja feminististä kirjallisuudentutkimusta soveltaessani on
Pam Morrisin teos Kirjallisuus ja feminismi (1997), jossa huomioni kiinnittyy
erityisesti alueelle, jolla on löydetty uudelleen kaukainen ja tunnustusta vaille
jäänyt naisten protestin, työn ja luovuuden traditio. Naisten tarina ja naisten historia on tällä alueella tuotu näkyviin. Muuan esimerkki tästä on lainaus Charlotte
Brontën romaanista Shirley (1849), johon viittasin edellä ja viittaan myös tuonnempana:
Jos miehet näkisivät meidät sellaisina kuin todella olemme, he taitaisivat olla
hieman hämmästyneitä, mutta viisaimmillakin, älykkäimmilläkin miehillä on
usein harhakäsitys naisista. He eivät näe naisia oikeassa valaistuksessa, he
ymmärtävät naiset väärin sekä hyvän että pahan suhteen. Heidän hyvä naisensa on merkillinen olento, puoliksi nukke – puoliksi enkeli; heidän paha naisensa melkein aina oikea paholainen. (Sit. Morris 1997, 23–24, ks. myös
Melkas 2006, 159.)
1960-luku ei siis merkinnyt naisten kamppailun alkua. On todennäköistä, että
lukuisat naiset ovat olleet tietoisia asemansa epätasa-arvoisuudesta jo kulttuurien
varhaisessa järjestäytymisvaiheessa. Merete Mazzarella viittaa samaan
teoksessaan Fredrika Charlotta o. s. Tengström (2007). Mazzarellan mukaan
Fredrika Runeberg ei kapinoinut eikä epäillyt naisellisen ominaislaadun
olemassaoloa, mutta hän korostaa kirjoitelmissaan, ettei voida tietää, millainen se
voisi olla, jos naisilla olisi vapaus ja oikeus kehittyä oman laatunsa mukaisesti.
Hän vertaa naisia köynnöskasveihin, jotka eivät saa kylliksi ravintoa kuten puu,
joihin niiden pitää nojautua. (Mazzarella 2007, 229–290.) Kyse on naisen
asemasta historiallisessa jatkumossa poliittisesta ja historiallisesta kontekstista
riippumatta länsimaisessa yhteiskuntajärjestelmässä, joka on alkanut
viktoriaanisen ajan Euroopassa ja joka jatkuu yhä kaikkialla Euroopassa, myös
Suomessa, paikoitellen tosin uusissa muodoissa. Morrisin teoksessa avautuu
toisena tärkeäksi kokemani, aiemmin mainittu naisena lukeminen, feministinen
”vastakarvaan lukeminen”. Apunani ovat myös Pirjo Ahokkaan ja Lea Rojolan
toimittamassa teoksessa Marginaalista muutokseen (1990) Toril Moin määritykset
käsitteistöstä, joka liittyy feministiseen tutkimukseen. Tukeudun usein Pertti
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Karkaman tutkimuksiin suomalaisesta naiskirjallisuudesta teoksessa Kirjallisuus
ja nykyaika (1994) sen kirjallisuustieteellisen, historiallisen ja samalla siinä
avautuvan naisnäkökulman vuoksi. Tärkeä on myös Maria-Liisa Nevalan
toimittama teos Sain roolin johon en mahdu (1989). Se on ensimmäinen teos,
jossa suomalaisen naiskirjallisuuden traditio hahmotetaan aivan uudesta
näkökulmasta. Eila Pennanen on esitellyt suomalaista viihdekirjallisuutta
monipuolisesti teoksessa Suomen kirjallisuus VIII (1970) ja lukuisissa
kirjoittamissaan artikkeleissa. Hänen näkemyksensä Valtosen ja Räsäsen
tuotannoista on myös hedelmällinen ja antoisa.
Pennanen määritteli ennakoivasti Valtosen romaaneja näennäisesti leikillisiksi
ja kapinallisiksikin. Valtos-tutkija Kristina Malmio esittää lisensiaatintyössään En
pikara i det romantiska landskapet (1994) kysymyksen, minkälaisesta kapinasta
ylipäätään on kyse. Miten se ilmenee Valtosen teksteissä? Ilmeneekö se pintatasolla vai piilotettuna vai mahdollisesti molemmilla tasoilla? Malmion mukaan
feministiset tutkimukset ovat riittämättömiä silloin, kun populaarikirjallisuuden
kapinallisuus on selkeää ja kovaäänistä. Feministinen romanssitutkimus on sivuuttanut ajattelun, jonka mukaan se, miten kerrotaan, on yhtä tärkeää kuin se,
mitä kerrotaan. (Malmio 1994, 5.) 1980-luvulla feministisen populaarikulttuurintutkimuksen tulos oli, ettei silloisen joukkoviihteen kertomuksissa esiinny pintatasolla protestia ollenkaan. Malmio kyseenalaistaa feministisen tutkimuksen
esittämällä kriittisiä kysymyksiä.
Den centrala frågan är följande: vad beror det på att jag med hjälp av de feministiska teorierna endast kommer åt en liten del av det rebelliska i Valtonens texter? - - Detta är ju paradoxalt; den feministiska forskningens utgångspunkt är uppfattningen om ett patriarkalt dvs mansdominierat samhälle
i vilket kvinnor förtrycks ekomiskt, sosialt och kulturelt. Teorin bygger på
uppfattningen att samhället skall ändras genom att man synliggör matkstrukturerna och visar på alternativa, `kvinnliga` sätt att se på världen - - ? (Malmio 1994, 1–2.)4

4
On syytä kysyä: mistä johtuu, että feministisiin teorioihin tukeutuessani voin selittää vain osan
Valtosen kapinallisuudesta? - - Tämähän on paradoksaalista; feministisen tutkimuksen lähtökohtana
on näkemys patriarkaalisesta, toisin sanoen miesten dominoivasta yhteiskunnasta, jossa naiset alistetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Teoria pohjautuu käsitykseen, että yhteiskunta on
muutettava paljastamalla valtasuhteet ja osoittamalla vaihtoehtoisia, ”naisellisia” tapoja tarkastella
maailmaa - - ? (Suom. PK.)
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Malmio esittää tutkimuksessaan, että protestia esiintyy ja että se myös näkyy
pintatasolla. Hänen mukaansa patriarkaatin voimaa on liioiteltu, mikäli tulkitaan
asia siten, ettei protestia voi esiintyä pintatasolla lainkaan populaarikulttuurin
piiriin kuuluvassa kirjallisuudessa. (Malmio 1994, 41.) Aiemmassa tutkimuksessa
on romanssien ja harlekiinien pohjalta muodostettu käsitys niiden tekstuaalisesta
läpinäkyvyydestä ja yksinkertaisuudesta. ”[S]e, että joku pelaisi konventioilla sen
sijaan, että noudattaa niitä orjallisesti, on implisiittisesti poissuljettu.” (Malmio
1995, 2–3.)
Kati Launista on kirjallisuuden tutkijana myös kiinnostanut se, miten sukupuolta tietyn lajin asettamien ehtojen puitteissa tuotetaan, eikä vain se, millaisia
naiseuden5 sisältöjä romaaneista voi lukea (Launis 2005, 27). Karkama on puolestaan kritisoinut mielestään triviaalia väitettä, jonka mukaan muun muassa Maria
Jotuni on määritelty arkielämän kuvaajaksi, koska tällöin kuvauksen käsitteet
viittaavat vain siihen, mistä teoksissa kerrotaan. Vaille huomiota jää kompleksinen yhtälö, jossa nivoutuvat toisiinsa teosten sisältö: se mitä kerrotaan, samoin se,
miten ja miksi kerrotaan. (Karkama 1994, 127.) Valtosen aikalaiskriitikot ovat
kiinnittäneet huomionsa paitsi hyvään ja näppärään kielenkäyttöön ja usein vain
siihen, mitä kerrotaan. Huomiota sen sijaan ei ole saanut se, miten hän kertoo.
Valtonen leikittelee muun muassa kirjallisilla konventioilla, mutta sisältö ja sanoma eivät niitä vastaa, vaan ovat pikemmin koomisia toistensa yhteydessä.6
Koomisuus saa aikaan sen, että kuvattuun kohteeseen on täysin mahdotonta suhtautua vakavasti. Valtosen käyttämä parodia on juuri tämänlaatuinen tyylijäljitelmä; perin juurin arkinen ilmaistaan vanhakantaisen ylevästi. (Ks. Kirstinä 2007,
22.) Teoksissa valtaa pitävien henkilöiden, kirkonkylien eliitin, pastoreiden, rehtorien, tohtorien ja apteekkarien jyrkkä stereotyyppinen kuvailu aiheuttaa sen,
ettei heidän mahdollisuuksiaan vallankäyttöön eikä juuri muuhunkaan toimintaan
voi pitää uskottavana.
Perustan tutkimukseni myös intertekstuaalisuuden teorioihin. Perusajatuksena
on tällöin, että kaunokirjalliset tekstit saavat merkityksensä vasta silloin, kun
nähdään, mikä on niiden paikka kirjallisuuden kentässä eli suhteessa toisiin teksteihin (Lyytikäinen 1991, 145). Kaikki tekstit ovat kielen ideologioiden ja symbo5

Toril Moi on välttänyt mielestään hankalaa naiseus-sanaa, koska sen käytössä biologinen ja sosiaalinen sukupuoli hänen mielestään sekoittuvat (Suom. Päivi Lappalaisen huom.) Moi käyttää käsitteitä
feministinen (poliittinen kannanotto), naispuolinen (biologinen tekijä) ja naisellinen (kulttuurisesti
tuotettu). (Moi 1990, 17.)
6
Koomisen syntymekanismi voidaan liittää inkongruenssiin eli yhteensopimattomuuteen. Kaikki
koominen perustuu lopulta siihen, että yhdistetään yllättäviä asioita, saatetaan tuttu outoon ympäristöön tai käytetään konventioita poikkeavalla tavalla. (Herkman 2001, 370.)
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lien kaltaisten järjestelmien ja erityisesti intertekstuaalisuuden välittämiä. ”Strukturalismin myötä alettiin ensimmäisen kerran tulkita asioita ja ajatella niitä kontekstiin sidottuina. Ongelma ei ole, että jokin merkki ei merkitse mitään, vaan se,
että se merkitsee liikaa. Jokainen teksti on yhteydessä toisiin teksteihin ja myös
rakentuu toisista teksteistä.” (Tanni 2005.) Kun tarkastelen tekstienvälisyyttä, en
vertaile tarkastelun kohteena olevaa tekstiä sen lähteenä olevaan tekstiin. En vertaile tekstejä toisiinsa, vaan tukeudun perinteisiin vaikutus- ja lähdetutkimuksen
käytäntöihin. Vaikutustutkimus lähtee siitä, että nähdään yhtäläisyys kahden teoksen välillä. Kyseessä ei ole tällöin se, että samankaltaisuus johtuisi samasta aiheesta tai lajista. Jos selkeästi on nähtävissä kirjailijan käyttämä lähde tai sen
vaikutus, tutkimus on demonstraatiota. Tekstit eivät liity toisiinsa sattumalta;
vaikutussuhde on olemassa. Tarkasteltavasta tekstistä tavataan käyttää nimitystä
hyperteksti ja lähteenä käytetystä hypoteksti. ”Hypotekstin tapahtumat, henkilöt,
heidän nimensä, henkilöasetelmat, teoksen maiseman tyyli tahi jokin muu siirretään hypertekstiin, toiseen kontekstiin.” (Makkonen 1991, 13–14.) ”Hyperteksti ei
kommentoi hypotekstiä, vaan rakentaa muunnellen sen varaan” (Lyytikäinen
1991, 155).
Makkosen mukaan kuitenkin ”vaikutus” on kielteinen sana. ”Hedelmällinen
vaikutus” on hänen mielestään parempi ilmaus, ”koska originaalisuus syntyy
tavasta käyttää ainesta luovalla tavalla” (Makkonen 1991, 15). Pyrin osoittamaan
Birgit T. H. Sparren ja Aino Räsäsen tekstien väliset suhteet romaaneissa Vanhan
kartanon Diana (1942) ja Soita minulle Helena! (1945) sekä jälkimmäisen originaalisuuden tekstien vaikutussuhteista huolimatta. Räsäsen romaanissa kohtaa
myös paljon tuttua ainesta Hella Wuolijoen Niskavuori-näytelmistä, vaikka ne
kuuluvatkin eri kirjallisuuden lajeihin. Wuolijoen näytelmät ilmestyivät 1930luvulla, jota on tavattu pitää naisasialiikkeen ”hiljaisena kautena” mutta myös
kasvavan konsensuksen aikana, joka muun muassa aikalaisymmärryksen mukaan
nähtiin sukupuolikurin palauttamisen ajaksi, tarkoituksena syrjäyttää 20-luvulla
syntyneen uuden naisen vapausvaatimukset. (Koivunen 1999, 266.) Tämä puoli,
joka kuitenkin on Anu Koivusen mukaan vain yksi tulkinta monisyisessä näytelmäsarjassa, on selkeästi ollut vaikuttamassa Soita minulle -romaanin siveellisyyskäsityksiin ja -vaatimuksiin sekä naiskuvaan. Hypertekstuaaliset suhteet eivät silti
kaikki ole merkitseviä. (Lyytikäinen 1991, 168.) Myös tämän pyrin osoittamaan.
Intertekstuaalisessa luennassa, sellaisena kuin Leena Kirstinä teoksessaan
Kansallisia kertomuksia (2007) Gerard Genetten mukaan esittää, lukijan tehtävä
on havaita tekstien välisiä yhteyksiä. Uuden tekstin suhde aiempaan voi olla suora
lainaus tai peitetympi, usein viite tai alluusio. Muutoin Genette pitää tekstien
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välistä suhdetta imitaationa, jäljittelynä tai muunteluna. Edellisessä tapauksessa
teksti pysyttelee lähellä aiempaa tekstiä, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa
etääntyy siitä, kuitenkin siten, että vanhempi teksti on tunnistettavissa. Uusi teksti
tulkitsee edeltäjäänsä joko hyväksyen tai hyljäten. Jäljittelyn funktio merkitsee
paljon, koska se määrää, millaisia tekstejä luodaan. Ne voivat olla parodisia,
ironisia, satiireja, vakavia tai humoristisia. (Kirstinä, 2007, 21–22.)
Olen työtäni tehdessäni pohtinut, mitä intertekstuaalisuus, tekstien välillä vallitseva yhteys voisi tarkoittaa – mikä on sen tehtävä hypertekstiä tulkittaessa,
kunnes kohtasin Jyrki Nummen väitöskirjassa samaa ongelmanasettelua. Nummen mukaan ongelmalliseksi on osoittautunut selkeiden tavoitteiden puute: mitä
”lähteiden” tarkastelulla on haluttu selvittää? Useissa tutkimuksissa lähteet on
ansiokkaasti esitelty, mutta niiden tehtävää ja merkitystä ei ole osoitettu täsmällisesti eikä intertekstuaalisia kytkentöjä Nummen mielestä ole pyritty tulkitsemaan.
(Nummi 1993, 15.)
Lukija voi kuitenkin kohdatessaan viitteitä tulkita niiden olevan lainoja kykenemättä silti paikantamaan niitä muista kaunokirjallisista teksteistä. Tämä ongelma selittyy Nummen mukaan vasta laajassa tekstienvälisyyden määritelmässä.
Laajaa määritelmää käytettäessä tekstejä voidaan ylipäätään ymmärtää vain suhteessa muihin teksteihin. Tällöin lähtökohta intertekstuaalisuuden määrittelylle
on, että kirjallisuuden diskurssi ei ole alkuperäistä eikä yksilöllistä, vaan se on
riippuvainen edeltäneistä teksteistä ja kirjallisista konventioista. (Nummi 1993,
16–17.) Tekstit ovat kulttuurisidonnaisia, ja ne esittelevät arvoja ja ideologioita.
Kaunokirjallinen teksti ei siis ole autonominen, vaan se rakentuu erilaisten kulttuuristen mallien mukaan, joita lukijat voivat soveltaa tekstiä lukiessaan. (Nummi
1993, 18.)
Intertekstuaaliseksi voidaan tulkita Valtosen konventioiden käyttö. Tällaisia
konventioita ovat muun muassa päiväkirja- ja kirjeromaanit. Kati Launis esittää
hypoteesinaan, että kirjemuoto ja sen mahdollistama naisten keskinäinen kommunikaatio – sekä fiktiivisessä että todellisessa maailmassa kirjailijan (kirjoittajan) ja
lukijan välillä – on tärkeä ja keskeinen osa feminiinistä maailmaa (Launis 2005,
112).
Valtosen romaanissa Vaimoke (1933/1951) romanssin naispuolisen päähenkilön, Kirstin, kirjeiden kautta näyttäytyy myös Valtosen kielteinen asenne avioliittoon. Kirsti on täten suhtautuvinaan avioliittoon varsin sarkastisesti, vaikka onkin
salaa ihastunut vakavaraiseen kosijaansa, koska ei ole varma tämän vaikuttimista.
Hän kirjoittaa sisarelleen:
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Mutta seikkailu viehätti minua. Mitä oikeastaan merkitsisi, jos olisin naimisissa vuoden pari minulle yhdentekevän miehen kanssa. Helpostihan nykyään
eroon pääsee. (Vaimoke 1933/1951, 86.)
Kyseessä on valtosmainen kissa- ja hiiri-leikki -romaanin rakkausparin kesken.
Jokin otsikko tutkimuksessani, kuten ”Juoruilua ja itseanalyysia”, viittaa
kerrontaan; tässä luvussa ovat tarkastelussa juuri kirje- ja päiväkirjaromaanit.
Vaikka olenkin myös muissa luvuissa viitannut kerronnan merkitykseen, siihen
miten kerrotaan, koska se Valtosen tuotannon kohdalla on merkityksellistä, en
tutkimuksessani ole keskittynyt kerronnan vaan Valtosen henkilöhahmojen,
Valtosen ”tyttöjen” analyysiin. ”Hilja Valtosen tytöt” ovat periaatteessa yhden
ainoan tyttötyypin muunnelmia, joiden analyysiin olen keskittynyt. Samassa
yhteydessä keskityn tarkastelemaan myös Valtosen huumorin ja ironian käyttöä
samoin kuin sitä, miten yhteiskunnalliset instituutiot, kuten avioliitto, koti, perhe
ja työ teoksissa näyttäytyvät. Kuvailen ja analysoin Valtosen naishahmoja,
”Valtosen tyttöjä”, heidän toimintojaan ja ennen kaikkea heidän kapinointiaan.
Naiskuva näiden tyttöjen välittämänä on suoraviivainen ja selkeä. Tytöt ovat
ehdottoman kunniallisia, he ovat reippaita ja aloitekykyisiä, rehellisiä ja
ehdottomasti selviytyjätyyppejä kaikki. He kykenenvät hankkimaan elantonsa,
kotinsa, sosiaalisen statuksensa, jopa onnensakin itse. He ovat silti alttiita
rakastumaan, ja avioliitto on heidän päämääränsä ja heidän toiveittensa kohde,
joka tuolloin vielä vallitsevan, viktoriaanisen ajan ajattelutavan perinteestä
kumpuavan mallin mukaisesti tarjosi naisille ainoan mahdollisuuden saada kokea
rakkautta. Olen kohdannut teoksissa lukuisia nuorten naisten avioliiton vastaisia
lausumia, jotka tulkitsen kapinaksi mainittua opetuksenomaista, pitkään suosiossa
ja vallassa ollutta brittikuningattaren näkemystä vastaan. Mitään ei sanota
suoraan: luen tekstistä paitsi kätkettyä sanomaa, samalla Valtoseen ja hänen
tuotantoonsa mielellään liitettyä ”savolaista sukkeluutta” (Kianto 1926), joka jo
sinänsä jättää sanomansa lukijan ratkaistavaksi.
Ruotsalainen viihdekirjailija T. H. Sparre on tullut tunnetuksi Dianasarjallaan, jonka aloitusteos Vanhan kartanon Diana ilmestyi vuonna 1942, sodan
aikana – sodan, josta Ruotsi onnistui kokonaan irrottautumaan. Sparre ei teoksissaan kuvaile sotaa. Hän hakeutuu teossarjassaan ruotsalaisessa kulttuurissa aiemmin erittäin merkittävän mutta vähitellen degeneroituvan, valtansa ja merkityksensä menettävän aatelisluokan pariin, joka elää kartanoissaan joutilaana, muusta
yhteiskunnasta erillään taidetta ja kauneutta palvoen. Teossarjassa Sparren luoma
ruotsalainen kartanoidylli on kuitenkin kuin rauhan satama. Siitä huokuu elämän
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vakaus ja ikuinen turva vastakohtana maailmassa riehuvan sodan aiheuttamalle
kaaokselle, pelolle ja turvattomuudelle. Teos tarjoaa lukijoilleen kuvan onnellisesta ja kauniista maailmasta, jossa kaikki ristiriidat voidaan selvittää, jossa rakkaus,
elämän kauneus ja kodin lämpö ovat todellisia ja jossa myös eri säätyihin kuuluminen on itsestään selvää eikä aiheuta ongelmia.
Rauha, harmonia, kauneus ja rakkaus ovat myös Räsäsen esikoisromaanin tavaramerkkejä. Sparren teos Vanhan kartanon Diana on saattanut toimia Räsäsen
esikoisteoksen esikuvana. Epävarmat poliittiset olot Euroopassa ja lähes koko
maailmassa synnyttivät myös Ruotsissa koti-ikävään verrattavan kaipuun siihen
lintukotoidylliin, joka kuvastuu Sparren teoksessa. Sodan ulkopuolelle jäänyt
Ruotsi näyttäytyi suomalaisille rauhan, vaurauden ja onnen tyyssijana. Ruotsi
merkitsi suomalaisille paitsi rauhaa myös hyvinvointia ja siten turvallisuutta ja
normaalia elämää. Kaiken tämän kartanomiljöineen Aino Räsäsen on soveltanut
suomalaiseen kontekstiin, istuttanut sen suomalaiseen maisemaan ja elämänmuotoon, jossa kaikki arkinen työ tehtiin itse. Suomessa ei ollut kartanoita omistavia
paronien ja kreivien jaloa ja ylhäistä luokkaa, joka saattoi sulkeutua filosofian,
taiteiden ja musiikin pariin. Aateluuden ihailu muuttuu ja muuntuu Räsäsen romaanissa työn aateluudeksi. Teos sai häkellyttävän suosiollisen vastaanoton –
teoksella oli sosiaalinen ja psykologinen tilaus.
Kuten totesin jo edellä, Räsäsen romaanissa on myös paljon tuttua ainesta
Hella Wuolijoen Niskavuori-näytelmistä. Niskavuori-sarjan asetelma ”vahva nainen, heikko mies” näyttäytyy myös Soita minulle Helena -romaanissa, kuitenkin
siten, ettei vahvan naisen rooli ole se malli, joka romaanissa tarjoutuu samastumiskohteeksi. Räsäsen teoksessa asetelma soveltuu kuvaamaan myös romaanin
ilmestymisaikaa: sodasta palanneet miehet olivat heikkoja, sotansa hävinneitä ja
naiset vahvoja, mutta uhrautuvia – uhrautuvuus katsottiin naisille kuuluvaksi
ominaisuudeksi, mutta oli käytännössä myös sinänsä käytännössä tärkeä ominaisuus sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina. Soita minulle -romaanin Helena avioituu sairaan ja heikon Erkin kanssa säälistä: hän sekoittaa säälin tunteen, rakkauden, ystävyyden ja uhrautumisvietin toisiinsa ja säilyy näin avioliitossaan tyttömäisenä ja tietämättömänä neitosena. Hän on kuitenkin avioliitossaan vahva osapuoli, mutta tyydytystä se ei hänelle tuota. Nainen on tässä teoksessa lopulta – ei
välttämättä heikko, mutta miehen rinnalla lapsenomainen; hän kaipaa ja tarvitsee
vahvan miehen syleilyä ja suojelua.
Läpimurto populaarikulttuurin hyväksymisessä tapahtui Suomessa 1960luvun puolivälissä. Tällöin alettiin vähitellen myös keskustella populaarikirjallisuuden laadusta. Oli olemassa hyvää ja huonoa viihdettä. Myös akateeminen
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kirjallisuudentutkimus alkoi hyväksyä populaarin. (Turunen 1999, 198.) Viihdekirjallisuutta alettiin tällöin myös tutkia ja arvostaa, ja niin viihdekirjailijatkin
saivat osakseen huomiota etenkin feministisen kirjallisuudentutkimuksen myötä
1960- ja 70-luvulla. Tällöin alkoi Räsänenkin saada osakseen huomiota ja arvostusta. Tutkimuksia Räsäsestä ei tietoni mukaan ole kuitenkaan tehty kuin yhden
pro gradu -työn ja yhden artikkelin verran (pro gradu Pilto, Irma 1998: "Olen vain
löytänyt itseni, rakkaus on sen tehnyt. Naisidentiteetin muotoutuminen Aino Räsäsen romaanissa Soita minulle, Helena!”, Turun yliopisto; artikkeli Pilto, Irma
1996: Rakkaus identiteetin muodostajana Aino Räsäsen romaanissa Soita minulle, Helena! Turun yliopiston julkaisussa Sanelma. Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja 1996). Räsäsen suosio näkyy paitsi myyntimenestyksessä ja painosten
lukumäärissä, myös 60- ja 70-luvulla hänestä tehdyistä lukuisista haastatteluista ja
lehtiartikkeleista. Suosiota osoittaa myös se, että Räsäsenkin teoksista on tehty
elokuvia, joita kuten Valtos-filmejä esitetään televisiossa yhä.
Naistenviihteen tutkimusta on Suomessa vain vähän. Muissa maissa naistenviihdettä ja muun muassa romanssikirjallisuutta sen sijaan tutkitaan ja on tutkittu
(esim. Radway 1984; Taylor 1992; Modleski 1996; Ferris & Young 2006), eikä
suinkaan ”säälittävinä päiväunikokoelmina”, vaan osana naiskulttuuria, joka on
feministiselle kirjallisuudentutkimukselle laaja ja kiintoisa työsarka”. (Ahola
2003.) Oman tutkimukseni näkökulmasta juuri Valtonen ja Räsänen kuvailevat
naisten tuntemuksia ja naisten elämää ja ovat näin ollen osa naiskulttuurin tutkimussarkaa.
Viihdekirjallisuutta lajina käsiteltiin ensimmäisen kerran osana suomalaista
kirjallisuutta Lea Rojolan toimittamassa Suomen kirjallisuudenhistoria 3. Räsäsen
ja Valtosen tuotantoa ovat esitelleet aiemmin mainitut Eila Pennanen ja Kirsti
Manninen teoksissa Suomen kirjallisuus VIII (1970) ja Sain roolin, johon en
mahdu (1989). Myös Ritva Aarnion ja Ismo Loivamaan toimittamassa teoksessa
Kotimaisia naistenviihteen taitajia (1999) on esitelty Valtosen ja Räsäsen tuotantoa ja niiden vastaanottoa.
Hilja Valtosen teoksista on tehty Kristina Malmion lisensiaatintutkielman
(1994) lisäksi ainakin kaksi pro gradu -tutkielmaa: Hellevi Riikinsaaren Kepeää,
vai kipeää: Hilja Valtosen naistenromaanit 1926 – 1975 (1989, Joensuun yliopisto) ja Tarja Kytösen Miss moderni. Naiskuva Hilja Valtosen romaaneissa 1920- ja
1930-luvuilla (1998, Helsingin yliopisto).
Tuorein Valtosta koskeva tutkimus on Anna Tuukkasen artikkeli Avainlehdessä (2009). Tuukkanen analysoi artikkelissaan Valtosen esikoisteosta Nuoren
opettajattaren varaventtiili ”[h]uumoriin verhottuna yhteiskuntaromaanina”. Tä35

män mukaan keskeiseksi yhteiskunta-aseman määrittelyksi teoksessa nousee sivistys, joka ei ole kytköksissä ammattiin tai oppiarvoon, vaan se nähdään kokonaisvaltaisena elämäntapana ja ilmenee kaikissa toiminnoissa. (Tuukkanen 2009,
71.)
Eila Pennanen kuulutti jo vuonna 1966 ennakkoluulottomampaa asennoitumista viihdekirjallisuuteen ja totesi, että aiemmin suhtautuminen on ollut sietävää,
jopa suopeaa. Esimerkkinä hän mainitsee Sir Arthur Conan Doylen arvostuksen.
Pennasen mielestä ainoa järkevä tapa arvostella viihdettä on nähdä se yhteiskunnallisena viestintänä ja katsoa, että onnistuneimpia tai ainakin kiinnostavimpia
ovat ne teokset, joilla on suuri menekki ja joiden viestintäsisältö on siis havaittu ja
otettu vastaan. (Pennanen 1967, 247.) Viihdettä pitäisi tutkia ennakkoluulottomasti ja sille pitäisi tehdä oikeutta. Suurimenekkinen viihde on Pennasen mukaan aina
kiintoisa ilmiö. Kriitikon pitäisi pysähtyä viihdekirjallisuutta arvioidessaan miettimään, mikä on hyvää, mikä huonoa viihdettä, eikä arvostella sitä taiteena ja
puhua sen kömpelöstä ilmaisusta ja pysähtyneisyydestä tai mauttomuudesta. Kirjailijan tuote sekä noudattaa lukijan odotuksia että synnyttää ja vahvistaa niitä. Ei
siis ole vain niin, että kirjallisuus vaikuttaa lukijaan, vaan myös lukijat vaikuttavat
kirjallisuuteen. Tähän viihdekirjailija perustaa työnsä. Arvostelijan ei pidä saarnata viihteen tekijöille ”esteettisiä postillatekstejä”; jos he näin tekevät, heidän vaikutuksensa on vähäinen. (Pennanen 1966, 77–78.)
Viihteen uudelleenarviointia ja uudenlaista suhtautumistapaa puoltaa myös
Kristina Malmio. Hän protestoi sellaista kirjallisuuskäsitystä vastaan, että kaikesta
luetusta pitäisi olla hyötyä. Viihde liittyy Malmion mukaan tunteisiin ja nautintoon, eikä sen tarvitsekaan olla hyödyllistä. Toisaalta voisi ajatella, että jos viihde
tuottaa mielihyvää, sillä on funktionsa ja se on siis hyödyllistä. Malmio toteaa
edelleen: ”[V]aikka naistenviihde on suosittua, suhtautuminen siihen on akateemisessa maailmassa pitkään ollut varauksellista. Viihde on tulkittu kaavamaiseksi
hömpäksi, joka ei sen suurempia pidä sisällään.” Malmio itse ei ole sama mieltä;
hän myöntää, että viihde usein on kaavamaista, mutta ei pitäisi tuijottaa vain tähän. Viihteeseen liittyy paljon itseironiaa, parodiaa ja kapinaakin. (Lipasti 1996.)
1.5

Tutkimuksen rakenne

Johdantoluvussa tarkastelen tutkimusaineiston, -teorioiden ja -menetelmien sekä
tutkimukseni tavoitteiden esittelyn lisäksi vallitsevaa naiskuvaa, naisen asemaa,
näiden molempien määrittelyä ja myös yleistä näkemystä naisen tehtävästä
yhteiskunnassa ennen Valtosen ja Räsäsen teosten ilmestymistä sekä myös niiden
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ilmestymisaikoina. Luvussa 2 tarkastelen populaari- ja korkeakirjallisuuden
välistä eroa ja niiden välistä rajankäyntiä. Samassa luvussa (2.1) luon katsauksen
kansanrunouteen ja naiskirjallisuuteen, joka vuosisadan vaihteessa koki
murroksen, sekä naistenviihteeseen yleisesti (luku 2.2). Jatkan lukua tarkennetusti
populaarikulttuurin,
viihteen
ja
naistenviihteen
yksityiskohtaisemmin
esittelemällä Valtosen ja Räsäsen teosten vastaanottoa (luvut 2.4 ja 2.5). Pyrin
näyttämään lukijoille sen yhteiskunnallis-kulttuurisen kontekstin, jota vasten koko
tutkimukseni tavoitteineen nojaa.
Olen jaotellut tutkimukseni kohteina olevien Valtosen ja Räsäsen teosten analyysit teemoittain; otsikot ovat tavallisimmin temaattisia ja kertovat teosten keskeisistä, naisen elämään läheisesti liittyvistä aiheista, jotka Valtosen kohdalla
eivät ole teoskohtaisia vaan läpäisevät koko tuotannon. Koska teokset ovat rakkausromaaneja, ovat naisen ja miehen välinen suhde, rakkaus ja avioliitto keskeisellä sijalla.
Pääluvuissa 3 ja 4 analysoin Valtosen ja Räsäsen romaaneja. Esimerkiksi luvussa 3.5.2 (Naisten väliset suhteet) tarkastelen naisten välistä ystävyyttä valtarakenteiden haastajana: sitä lukiessa voi samalla tekstin takaa lukea patriarkaattia
uhkaavaa miesten ylivallan kritiikkiä. Kaksi nuorta naista, Satu ja Varpu, suojautuvat toisiaan tukien itsevaltiasta miestä, Satun aviomiestä vastaan. Varpu kuuluu
teoksen päähenkilöihin, hän on niin sanottu ”Valtosen tyttö”, selviytyjä. Satu sen
sijaan, niin hyvä kuin hän sydämeltään onkin, ei kuulu tähän selviytyjäkaartiin.
Hän kärsii avioliitossaan miehen häikäilemättömyyden ja despoottisen käytöksen
alaisena osaamatta puolustautua, ja niin hän sairastuu ja kuolee. Valtonen kuvaa
naisten välistä ystävyyttä kauniisti; se ylittää ihmissuhteista avioliiton.
Valtosen avioliittojen kuvailut ovat pääsääntöisesti kielteisiä. Esimerkiksi luvussa 3.5.3 (Avioliitto – rauhan satama vai naisen piina) avioliitto ei naisten välillä käydyissä keskusteluissa saa osakseen vähäisintäkään hyväksyntää. Teoksissa
kuvaillaan osittain onnistuneita avioliittoja, mutta ne onnistuvat yksin ja ainoastaan naisen diplomaattisten taitojen avulla.
Luvussa 3.5.4 (Miehet marginaalissa) kuvailen Valtosen romaanien miehiä,
jotka tuodaan esiin naisten, Valtosen tyttöjen kautta. Vain harva miehistä saa
osakseen arvostusta. Miehet voidaan karkeasti jakaa kahteen luokaan: häikäilemättömät lurjukset, joista moniin liittyy annos donjuanismia ja hyväntahtoiset
tohvelisankarit. Tästä joukosta tytöt joutuvat etsimään sankariaan. Lurjuksiin jopa
rakastutaan. Tytöt kokevat miesten olevan arvoituksellisia, ”- -taivaallisen isän
luomia suuria kysymysmerkkejä - -” (Varaventtiili, 143). Arvoituksellisuus onkin
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naisten populaarikirjallisuudessa miehissä esiintyvä keskeinen piirre, joka tilanteesta riippuen on milloin ärsyttävä, milloin vetovoimainen.
Luvussa 4 (Aino Räsänen… kuin tähdenlento) kuvailen niitä taustatekijöitä,
joiden katson vaikuttaneen Räsäsen esikoisromaanin tapahtumiin ja jopa sen syntyyn sekä luonnehdin alustavasti romaanin merkitystä. Sota-aika ja sen jälkeiset
vaikeat vuodet olivat suomalaisille naisille raskaita. Lottien ja kotirintamalla olleiden naisten kokemukset sodan aikana ja sen jälkeenkin merkitsivät naisille
toista kuin miehille. Räsänen haluaa unohtaa sodan ja kaiken sen, mitä hävitty
sota kansalaisille merkitsi, ja niin hän tarjoaa lukijoilleen kauniin ja romanttisen
rakkauskertomuksen, joka koetaan ”vanhaan hyvään aikaan”, aikana ennen sotaa.
Luvussa 4.2.1 (Miljöö tunteiden näyttämönä) esittelen romaanin näyttämön, sen
ympäristön, jossa romaanin henkilöt elävät ja jossa heidän kohtalonsa täyttyvät.
Tässä luvussa korostan myös maiseman, ympäristön ja luonnon merkitystä tapahtumien taustana, mutta myös tapahtumia luonnehtivina elementteinä. Luvussa 4.3
( Ilon, surun ja kaipauksen tytär) esittelen Helenan, teoksen päähenkilön; Helena
on taiteellinen, musikaalinen, tunteikas, hyvä ja uhrautuva, mutta myös reipas.
Hän on lähes kaikissa maaseudulla tarjoutuvissa urheilumuodoissa lähes ylivertainen. Helena on todennäköisesti suomalaisten rakkausromaanien huipputyttö, ja
hänen kumppaninsa Jari Junkkeri puolestaan on myös rakkausviihteen ykkössankareiden kanssa samanvertainen: miehekäs, turvallinen ja suojeleva.
Luvussa 5 (Kaksi menestyskirjailijaa) vertailen Valtosen ja Räsäsen tuotantoja toisiinsa samalla, kun esitän loppupäätelmiä molempien tuotannosta, niiden
merkityksestä ja siten näiden eri aikoina aloittaneiden kirjailijoiden asemasta
suomalaisessa rakkausviihteessä ja sen muokkaamisessa.
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2

Rajankäyntiä populaari- ja
korkeakirjallisuuden välillä
Populaarikulttuuri, viihde ja iskelmä. Massavaikutusvälineet, ajanvietteen
profeettojen kimeät äänet. Jos jotakin on heitettävä pois, heitetään sitten taide.
(Pennanen 1966, 74.)

2.1

Naiskirjallisuus

”Tyttö syntyi, tyhjä syntyi.”
Maria-Liisa Nevalan toimittama teos ”Sain roolin, johon en mahdu” on
ensimmäinen suomalainen teos, jossa osoitetaan, että naiskirjailijoilla on oma
traditionsa. Tämä näkemys on vaikuttanut myös teoksen aineiston epätavalliseen
valintaan, eikä teoksen tekijöiden mukaan naistenkirjallisuudesta puhuttaessa tule
unohtaa
suullista
perintöä.
Suullisessa
perinnössä
kohtaa
samoja
peruskysymyksiä, joihin naiset koko suomalaisen kulttuurin olemassaolon aikana
ovat reagoineet. (Nevala 1989a, 14–15.)
Naisten runouden historian on sanotaan olevan on yhtä pitkä kuin ihmiskunnan historian. Naisten runojen sisällössä kohtaa inhimillisen elämän perusasiat:
ihmisen suhteen yhteisöön, luontoon, jopa kaikkeen yliluonnolliseenkin. (Apo
1989, 21–22.) Vanha kalevalainen lyriikka on suuri kollektiivinen tila, vaikka se
sisältääkin kollektiivisesta vain yksilöllisiä tuntoja ja tulkintoja. ”[L]yyrisen kansanlaulun minässä on läsnä perinteen ydin: yksityisen ja yhteisen, elämän ja runouden suhde – menneisyyden elävä hengähdys preesensissä.” (Timonen 1990,
189.)
Naisen ja miehen, tytön ja pojan välinen arvoasetelma oli selkeä: naisen statuksen nousulle mies oli välttämätön välikappale. Tyttölapsi sai hyvin varhain
kokea, että häneltä vaadittiin enemmän ahkeruutta kuin pojilta, ja häntä peloteltiin
vanhanpiian kohtalolla, jos hän hoiti työnsä huonosti. Koska sosiaaliturvaa ei
ollut, tytöillä ei ollut vaihtoehtoja. Kova työnteko ja miehelään pääsy olivat ainoat
mahdollisuudet elämässä selviytymiseen. (Malmberg 1990, 100–101.)
Folklorea voidaan käyttää aivan kuten painettua kirjallisuutta status quon säilyttämiseksi tai sen vastaisesti. Kun folklorea pidetään normeja säilyttävänä, on
kyse funktionaalisesta tulkinnasta, mikä ei ole ainoa selitysmalli. Vastakohtana on
esitetty kiistävä folklore, jossa näkyy naisnäkökulma ja naisen kohtalon riippuvuus miehen alaisena ja kärsijänä. Osin kiistävä folklore paljastaa myös naisten
kannalta senkin hankaluuden, että suurperheissä sortajia ovat usein toiset naiset.
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Anopin, miniän ja kälysten suhteet kuvaillaan kielteisinä. Jotta kiistävä folklore
voisi syntyä, tarvitaan samastumisryhmä. Suurperhe oli taloudellisten ehtojen
sanelema välttämättömyys, mutta toimi naisten kannalta ”hajoita ja hallitse” periaatteen mukaisesti, mikä selittänee sen, ettei naisten folklore sen suoremmin
heijasta sitä alistussuhdetta, jossa naiset elivät. (Nenola 1990, 12–14.)
”[K]ansanrunoista on pitkä matka siihen runsaaseen naiskirjallisuuteen, joka
otti kantaa naisen määrittelyyn, samoin kuin naiskasvatukseen ja naisen yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen alistamiseen” (Karkama 1994, 66). Vaikka aikaero
suullisen perimän ja painetun naiskirjallisuuden välillä on pitkä, ei sanoma silti
ole kovinkaan toisenlainen. Kärsimys, joka on naisten osana ollut läpi historian,
näyttäytyy samanlaisena siirryttäessä naistenrunoista 1800-luvulla syntyneeseen
naiskirjallisuuteen. Suuri kansalliskirjallisuus oli miesten luomaa, ja se pitäytyi
kansallisen identiteetin luomisessa; naisten kirjoittamat teokset olivat sen sijaan
lähempänä eurooppalaisia trendejä ja siten lähempänä yleisinhimillisiä ongelmia
– aivan kuten naisten osuus suullisessa perinteessä.
Sara Wacklin ja Fredrika Runeberg ovat suomalaisen naiskirjallisuuden edelläkävijöitä. Molemmat toivat kirjallisuuteen sellaista, mitä ei ennen otettu vakavasti. (Karkama 1994, 68.) Naiskirjallisuudelle on alusta lähtien ollut ominaista
naisten ja miesten välisten suhteiden problematisoiminen. Naiset joutuivat aina
luopumaan jostakin, antamaan itsestään pois jotakin. Jollakin tavoin se kuitenkin
hyvitetään; naiset muun muassa kohoavat7 suuruutensa kautta moraalisesti miehen yläpuolelle. He kohoavat ja osoittavat suuruutensa alistumalla ja luopumalla
vapaaehtoisesti. (Nevala 1989b, 751.)
Vuosisadanvaihteen naiskirjailijat reagoivat uuden aikakauden haasteisiin kukin eri tavoin ja päätyivät erilaisiin käsityksiin siitä, millainen tehtävä naisille oli
soveliain. Mahdollisuuksia oman identiteettinsä löytämiseen he löysivät erilaisista, toisistaan hyvinkin poikkeavista ratkaisuista. Muun muassa Hilja Hahnsonin
(Haahden), Helmi Setälän ja Marja Salmelan romaaneissa toistuu silti näkemys,
että kärsimys ja uhrautuminen kuuluvat erottumattomasti naisen elämään. (Karkama 1994, 149–150.)
Sotien välistä aikaa on monin tavoin pidetty kulttuurikriisin aikakautena.
Kiistaa on käyty siitä, mitä kulttuurikriisillä tarkoitetaan. Mikäli pitäydytään kirjallisuuden alueella, on kyse lähinnä siitä, mikä olisi moraalisesti ja siveellisesti
7

Äitimyytissä koko miehen ja naisen välinen todellisuus projisoidaan vastakkaisuuteen pyhä ja maallinen. Mies ja hänen valtansa edustaa maallista, yhteiskunnallista kulttuuria, ylistetty nainen sen sijaan
pyhää, alkuperäistä, biologista (Auvinen 1977, 185). Näin nainen tietyin ehdoin kohoaa ja kohotetaan,
kuten sanonta ” ylistämällä alistetaan” asian ilmaisee.
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hyväksyttävää kirjallisuutta. Pelkoa herätti erityisesti sukupuolijärjestyksen horjuvuus. Näitä pelkoja työstettiin pääasiassa kirjoittamalla ja keskustelemalla naisista. Sodasta johtuvien muutosten pelättiin lisäksi aiheuttavan muutoksia moraalikäsityksiin. Keskusteluissa ja kirjoituksissa nämäkin ilmiöt liitettiin aina naishahmoon. Naisesta tuli sekä eurooppalaisissa että suomalaisissa kulttuurin kriisiä
selittävissä teoksissa keskeinen symboli. Naiset alkoivat yhteiskunnallisiin ja
poliittisiin tehtäviin osallistuessaan olla uhka niiden erojen säilymiselle, jotka
pitivät yllä vallitsevaa sukupuolijärjestelmää siihen liittyvine velvollisuuksineen.
(Melkas 2006, 173–174.) 1800-luvun mallin purkaminen on 1880-luvulta lähtien
ollut naiskirjallisuutta yhdistävä piirre. Tällöin ongelmaksi koettiin naisen yhteiskunnallinen asema. 1900-luvulla sen sijaan pohdittiin, mikä on naisen suhde
omaan ruumiiseensa. Näitä pyrkimyksiä yhdistää fyysisen ja psyykkisen identiteetin muotoilemisen tavoite (Nevala 1989a, 751).
Feministinen kirjallisuudentutkimuksen myötä Aino Kallas nousi ensimmäisenä modernistisena naiskirjailijana erityisen kiinnostuksen kohteeksi 1990- ja
2000-luvun taitteessa. Hänen tuotantonsa nostettiin laajaan kirjalliseen kehykseen, jossa kansalliset aspektit jäivät vähitellen syrjään. Naiskirjailijat lähtivät
nostamaan esiin ”[p]yrkimykset määritellä uudelleen oman aikansa ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä.” (Melkas 2006, 17–18.) Kallas liittää
taiteilijaproblematiikan ja eroottisuuden toisiinsa. Itsenäisesti toimivien naisten
määrittelyyn kuuluu olennaisesti kysymys naisen seksuaalisuudesta – oli sitten
kyse taiteilijasta tai ei. Pitkään, 1800-luvun lopulle, naiset ovat kokeneet seksuaalisuuteensa kuuluvan vain sen, että he ovat miehen halun kohteita, vailla omia
pyyteitä. (Rojola 1992, 136.) L. Onervan Mirdjassa (1908) kohtaa samoja teemoja: Mirdjan, kuten monien hänen aikalaissisariensakin, subjektiuden etsinnässä on
ratkaiseva se hetki, jolloin hän alkaa havaita oman ruumiillisuutensa (Karkama
1994, 158). Naisen seksuaalisuus oli pitkään tabu.
2.2

Naistenviihde

Rakkaus, ei mikään muu kuin rakkaus ja avioliitto ja tavallisesti sen mukana
sosiaalinen nousu, ovat naistenviihteen keskeisiä elementtejä. Erittäin tyypillistä
naistenviihteelle on, että rakkaus syttyy ensisilmäyksellä, mutta monesti tilanne
on luotu jännittäväksi kissa ja hiiri -leikiksi, jossa sankaritar, usein tuittupääksi
luonnehdittu tyttötyyppi torjumistaan torjuu kosijaansa. Klassinen tämänlaatuinen
rakkauspari on Margaret Mitchellin Tuulen viemää -romaanin (Gone with the
Wind 1936) Rhett Buttler ja Scarlett O’Hara, joille käy vastoin odotuksia ja
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vastoin viihteen kaavanomaista ratkaisua ”huonosti”. Romaani poikkeaa 1800luvun ja varhaisen 1900-luvun esikuvista ja on myös hyvin erilainen kuin
klassiset 1930-luvun Hollywood-elokuvat. Se toisin sanoen pettää lukijan ja
katsojan odotukset ja toiveet, että kissa ja hiiri -leikki ratkaistaisiin lopullisesti.
Tuulen viemää tarjoaa avoimella lopullaan useampia mahdollisia ratkaisuja.
(Taylor 1992, 13). Tämä ei estä koko romaania läpäisevän jännityksen
periytymistä lukuisiin rakkauskertomuksiin. Scarlet O’Haran tyyppinen
tuittupääsankaritar ja selviytyjä ovat rinnastettavissa suomalaisen rakkausviihteen
selviytyjä-sankarittariin Valtosesta Anni Polvaan 1940-luvulla ja Elsa Anttilaan
1980- ja 1990-luvuilla. Teosten nimet sinänsä kertovat paljon: Otan sinut
äkäpussi (Polva 1952) ja Meikätyttö ei niiaa (Anttila 1983). Sankarittaren nimi
Scarlett8 teoksessa Tuulen viemää on myös paljon puhuva vihje niihin moniin
merkityksiin, joita tällä yhdellä hahmolla on Tuulen viemässä (Taylor 1992, 79).
Koska Tuulen viemää -romaani ilmestyi Suomessa vuosina 1937–1938, on
mahdollista olettaa sen toimineen Valtosen ohella mallina toisen maailmansodan
jälkeen aloittaneille kirjailijoille. Suosittu vastahakoinen morsian ja näennäisviha
-klisee saattaa hyvinkin olla sieltä peräisin. Nainen vihaa/inhoaa/pelkää/rakastaa
miestä, joka osoittaa hellyyttä, intohimoa ja halukkuuttaan monin tavoin ja on
lisäksi hurmaavalla tavalla kiusoitteleva. (Eloranta 1974, 178, ks. myös Malmio
1994, 21 ja Modleski 1996, 50.)
Merkittäviä suomalaisia viihdekirjojen kirjoittajia 1920-luvulla olivat Mika
Waltari, Agapetus (Yrjö Soini), Kersti Bergroth ja Hilja Valtonen (Turunen 1995,
28). Tällöin aloitti voittokulkunsa myös uudenlainen proosakirjallisuus (Saarenheimo 1966, 29), jossa näyttäytyi myös uusi naistyyppi, eurooppalaisittain ”la
Garçonne”, joka istui huonosti suomalaiseen kirjallisuuteen ja yhteisöön ja jonka
Mika Waltari lanseerasi romaanissaan Suuri illusioni (1928).
Mika Waltari on tässä yhteydessä kiintoisa; hänen statuksensa populaari- ja
taidekirjallisuuden välimaastossa on pitkään ollut häilyvä. Ulkomailla hänen arvostuksensa ei ollut kovinkaan korkealla, eivätkä suomalaiset sodanjälkeiset modernistit arvostaneet häntä sen kummemmin. Hänen tuotantoaan pidettiin populistisena. (Turunen 1995, 38.) 1930-luvulla Waltaria pidettiin ”ideologisesti suuntautuneena ja ajanvirroissa liikkuvana” kirjailijana ja 1950-luvullakin hänet vielä
luokiteltiin puhtaasti viihdekirjailijaksi ja häntä on tästä syystä pidetty akateemisessa maailmassa tutkimuskelvottomana. Suomen Akatemian jäseneksi hänet
8

”Scarlett” = ”tulipunainen”; myös ”syntinen”, rietas” (suom. huom.) ”Scarlet” on veren, intohimon,
vihan, seksuaalisuuden ja hulluuden väri (Taylor 1992, 78).
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kuitenkin nimitettiin vuonna 1957. Nykyään Waltari koetaan tutkimuksen arvoiseksi kaikissa kirjallisuudentutkimuslaitoksissa; kirjallisuudentutkimuksessa on
tapahtunut radikaali muutos; materiaalia ei enää leimata tutkimuskelvottomaksi.
(Tapioharju 2010, 29.) Waltarin esikoisromaanista Suuri illusioni (1928) tuli
1920-luvun nuoren sukupolven kulttikirja, johon on kirjattu ajan elämäntuntoa
(Koskela 1999, 275), ja teos on lähes ainoana uuden prosaistipolven romaaneista
jäänyt elämään suomalaisen kirjallisuuden historiaan siitä huolimatta, että se sisälsi nykyisestä näkökulmasta katsottuna lapsenomaista, 20-luvulle tyypillistä
maalaiselämän kuvauksiin tympääntynyttä ja urbaania elämätapaa yli-ihannoivaa
ja siten viihteellistä ja epätodellista ainesta. Romaanissa ilmenee lisäksi eräs Tulenkantajien sukupolven peruspiirre: kyllääntyminen perinnäiseen, kuluneeseen
ilmaisuun. (Laitinen 1967, 352.)
Hilja Valtonen kuului samaan sukupolveen, mutta hän uudisti perinteistä naistenviihdettä railakkaasti rikkomalla rohkeasti ja edistyksellisesti porvarillisen
rakkausviihteen arvoja ja rajoja. (Pennanen 1970, 305–306.) Valtonen ei kuvaillut
kaupunkia Waltarin tavoin, sillä hänen romaaniensa tapahtumat sijoittuivat maaseudulle. Hänen tyttönsä, Liisat ja Maijat, olivat toki leikkotukkaisia lyhyine hamosineen, siis moderneja ulkoiselta olemukseltaan, mutta heidän maailmansa ja
elämänotteensa oli kaukana Suuren illuusion maailmasta eikä Olavi Paavolaisen
aikaansa ja aikansa kirjallisuutta kuvaileva ilmaisu ”garsonneismi” (ks. Hapuli
1995 ja Paavolainen 1990) sovellu kuvaamaan Valtosen tyttöjä ja heidän maailmaansa. Moderneja he toki olivat, mikäli sanaa käytetään merkitsemään sitä, että
he olivat ”uudenlaisia”, että he poikkesivat aiemmasta naiskuvasta; Valtosen reippaat, aloitekykyiset, huumorintajuiset, elämän realiteetit selkeästi oivaltavat tytöt
ovat jääneet uutta naista kuvailtaessa sivuun. Uusi nainen ei välttämättä ollut
kaupunkilainen, huvittelunhaluinen ja paheellinen.
Valtosen perinteen jatkajana on pidetty 1940-luvulla aloittanutta tuotteliasta
Anni Polvaa (Pennanen 1970, 309). Merkittävä ja tuottelias oli myös Aino Räsänen, joka sodanjälkeisessä romaanissaan tavoitti psykologisella tarkkuudella
suomalaisen naisen tuntoja ja jonka romaani Soita minulle, Helena (1946) kuuluu
julkaisuaikanaan Suomen eniten myytyihin kaunokirjallisiin teoksiin (Pennanen
1970, 308).
Hilja Valtonen on Aino Räsäsen ohella tässä tutkielmassani keskushenkilö,
jota en halua sijoittaa selkeästi vakavan sen enempää kuin yksinomaan kevyeksi
määritellyn viihdekirjallisuuden piiriin kuuluvaksi. Valtonen siis liikkuu välimaastossa. Anni Polvan romaanit eroavat Pennasen mukaan kuitenkin Valtosen
romaaneista yhtä paljon kuin 40-luku eroaa 20-luvusta. (Pennanen 1970, 309.)
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Polva kuvailee nuoria matalapalkkaisia konttorityttöjä, jotka etsimällä etsivät
itselleen miestä, päästäkseen puuduttavan yksitoikkoisesta työstä mukavampaan
elämään. Heidän suhteensa miehiin on esineellinen toisin kuin Valtosen tytöillä
Polva on myös kansanomaisempi kuin Valtonen: hänen leikillisyytensä on karkeampaa ja hänen paikalliskuvauksensa farssimaista. Polva korostaa romaaneissaan tyttöjen tyhmyyttä ja tietämättömyyttä, ja kaikenlaiset henkiset pyrkimykset
ovat teeskentelyä. Vilpitöntä on vain estoton miesten metsästys, rahan tavoittelu
ja siihen liittyvä erotiikka. (Pennanen 1970, 309–310.) Polva on näin ollen Valtosen perinteen jatkaja vain leikillisyytensä ja vauhdikkuutensa vuoksi, mutta Valtosen ja Polvan leikilliset romaanit poikkeavat toisistaan erityisesti siitä syystä, että
Valtosen ”leikillisyys” on näennäistä, niin kepeää ja väliin myös melodramaattista
kuin hänen kerrontansa onkin ja niin hauskoja kuin hänen teoksensa rankkoine
stereotyyppeineen ovatkin, on se, mitä hän kertoo, lopulta vakavaa ja se, miten
hän kertoo, ihastuttaa lukijoita ja saa heidät lukemaan ja nauramaan ja sitä tietä –
jos hyvin käy – huomaamaan, mitä Valtosen teokset todellisuudesta kertovat, siis
miten asiat oikeastaan ovat. Valtonen osoittaa, että asioita voi ilmaista monin
tavoin – myös naistenviihteessä. Myös Polvan teosten merkitys on vähä vähältä
alettu nähdä suomalaisen viihdekirjallisuuden kentässä. Pienituloisten naisten
asema yhteiskunnassa näkyy hänenkin teoksissaan samoin kuin naisten itsetuntoongelmat ja tarve itsensä kehittämiseen. (Rikkinen 1999b, 113).
Polva on kuitenkin ollut varsin suosittu kirjailija, mutta kriitikoilta hän sai jopa vihamielistä palautetta: ”Puhutaan paljon sensuurista ja sen tarpeellisuudesta
poistamaan rivot sanat ja lauseet kirjallisuudesta ja filmeistä, mutta suoranaisia
rivouksiakin pahempia ovat Anni Polvan kieroon kasvaneet ajatukset ja kirjat”,
kirjoitti muuan tuohtunut kriitikko 1960-luvulla. Lempeämpi kriitikko on sanonut: ”Ehkäpä hänellä on sittenkin yhteiskunnassa oma tehtävänsä aivan kurjimman ja todellisen kaunokirjallisuuden välimailla.” Polva itse on pitänyt itseään
puhtaasti viihdekirjailijana. ”On häpeä tunnustaa, mutta mitään en ole kirjoittanut
sydänverelläni”, hän on itse arvioinut kirjailijauraansa. (Rikkinen 1999b, 112.)
Selkeästi Valtosen perinteen jatkaja on 1960-luvulla aloittanut Kaari Utrio
historiallisilla rakkausromaaneillaan. Hänen teostensa sanoma on kätketty viihteellisten, värikkäiden ja jännittävien kuvioiden lomaan. Romaaneissa havainnollistuu melodramaattisesti kuvailluin keinoin naisten alisteinen asema niin ennen
avioliittoa kuin sen aikanakin. (Huhtala 1999, 133.) Teosten runsas huumori ja
naisten neuvokkuus ja edistyksellisyys muistuttavat Valtosen tuotantoa.
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2.3

Yleinen suhtautuminen naistenviihteeseen

Populaarikulttuuri, populaarikirjallisuus ja erityisesti romanttinen naistenviihde,
rakkausviihde, ehti pitkään olla hylkytavaraa tutkijoiden, kriitikoiden ja erityisesti
kirjastolaitoksen silmissä. Viihteelle ei alun perin ole annettu minkäänlaista arvoa,
ja kaikista viihdekirjallisuuden lajeista juuri romanttinen naistenviihde on jäänyt
alimmalle mahdolliselle tasolle koko kirjallisuuden kentässä. Kirjastolaitos on
kautta vuosikymmenien kohdellut kaltoin ylipäänsä viihdekirjallisuutta ainakin
virallisissa kannanotoissaan. Anneli Perälä kirjoittaa Kirjastolehdessä vuonna
1989:
Kirjastolehdessä vuonna 1912 viihdekirjallisuudesta annettiin lausunto, joka
tuntuu olleen voimassa vuosikymmeniä: ”[V]uosittain ilmestyy paljon
sisällykseltään ala-arvoisia kaunokirjallisia teoksia, joita ei tee mieli nuorille
suositella, ja joiden lukeminen on parhaassa tapauksessa ajanhaaskausta,
pahimmassa maun turmelemista ja henkisten voimien tylsyttämistä - - .
(Perälä 1989, 164.)
Lausunnossa vihjattiin myös ”kehittymättömien lukijoiden alhaisiin vaistoihin”,
joita kirjaston ei tule tyydyttää. Vaikka rikoskirjallisuuteen suhtauduttiin ankarimmin, pidettiin naisten romanttista viihdettä lähes yhtä turmiollisena. Kirjastoväki katsoi sotakirjallisuutta läpi sormien, mutta arvosteli ankarasti romanttista
naistenviihdettä. Perälän mukaan Kaari Utrio onkin sanonut tähän: ”kohtalokkaampaa on suudella kuin surmata”. Vielä 1960-luvun loppupuolella katsottiin,
ettei julkisin varoin tule tarjota luettavaksi muuta kuin arvokkaana pidettävää
kirjallisuutta. (Perälä 1989, 164.)
Sopivaa sen sijaan oli karkottaa Hilja Valtosen lukijat; vähän koulutetut, sosiaalisessa alhaisessa asemassa olevat, maalla ja pohjoisessa asuvat naiset – nämä
tutkijoiden mukaan viihteen suurkuluttajat. 1960-luvulla on jopa korkein hallintooikeus tuominnut pari kuntaa menettämään valtionapunsa kirjastoista löytyvän
viihdekirjallisuutensa vuoksi. Valtionavun ehtona oli, että kirjastojen kirjavalikoiman tuli vastata tiettyjä kriteerejä. Näin syntyi myytti, jonka mukaan kirjastoissa tarjolla olleet tiettyjen kirjailijoiden kirjat olivat lähes turmiollisina kiellettyjä. Sana ”ala-arvoinen” oli tavallinen viihdekirjallisuuden lajista puhuttaessa.
Kirjastojenkin oli kuitenkin vähitellen tingittävä normeistaan, kun asiasta 1970luvulla alettiin keskustella yleisemmin ja vaatia tilanteeseen muutosta. (Perälä
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1989, 164.)9 Merkittävää on, että kotimaisia, varsinkin naisten kirjoittamia viihdekirjoja, pidettiin sopimattomina, kun sen sijaan vastaava ulkomainen käännöskirjallisuus oli täysin kirjastokelpoista. Ylikansallinen viihdekirjallisuus on aina
hyväksytty kirjastokelpoiseksi helpommin kuin kotimainen viihde. (Perälä 1989,
164.)
Naistenviihde on vasta 1960- ja 70-luvulla feministisen tutkimuksen ja feministisen kirjallisuudentutkimuksen yleistyttyä saanut ansaitsemansa huomion
tutkijoiden ja kriitikoiden taholta. Tuolloin se myös kelpuutettiin osaksi koulujen
kirjallisuuden opetusta. Kirjastotkin ovat myös tällöin alkaneet, tosin hitaasti,
kelpuuttaa valikoimiinsa naistenviihteeksi luokiteltuja kirjoja. On opittu, että
kyseessä on erityinen kirjallisuudenlaji, jota on tarkasteltava sen omilla ehdoilla
ja erilaisin välinein kuin taidekirjallisuutta.
Sen sijaan 1920-luvulla kriitikot suhtautuivat myönteisesti ajanvietekirjallisuuteen,kuten viihdekirjallisuutta tuona aikana yleisesti kutsuttiin. 1920-lukua
pidettiin läpimurron vuosikymmenenä Suomessa. Vuosikymmentä on myös pidetty suomalaisen viihdekirjallisuuden kultakautena, jonka Pekka Tarkka ja Risto
Turunen katsoivat alkaneen sen jälkeen, kun Suomi solmi Bernin sopimuksen
vuonna 1928. Koska kustantajat Bernin sopimuksen mukaan eivät enää voineet
korvauksetta julkaista ulkomaista kirjallisuutta, arvostelijoiden enemmistö toivotti
jokaisen suomalaisen seikkailu- tai naistenromaanin tervetulleeksi lajinsa kotimaisen kirjallisuuden uranuurtajana. Tästä johtui kriitikoiden myönteisyys. Kansallista ajanvietekirjallisuutta arvostettiin jopa enemmän kuin ulkomaista; se oli
arvokasta, koska se oli suomalaista. (Malmio 1999, 290.)
1920-luvulla arvostelijat jakoivat kirjallisuuden kolmeen eri ryhmään: taiteeseen, ajanvietteeseen ja välimaastoon. Ajanvietettä olivat jännitys- ja seikkailuromaanit sekä osa naistenromaaneista – nimitys, jota 1920-luvulla käytettiin rakkausromaaneista. Nämä olivat ”kevyitä kirjoja”, joiden tarkoitus oli viihdyttää ja
hauskuuttaa. Valtaosa arvostelijoista ja hyvän maun vartijoista suhtautui myönteisesti suomalaisten kirjoittamiin kevyisiin kirjoihin ja piti vastasyntynyttä suomalaista ajanvietekirjallisuutta korkeatasoisena. Vähemmistö paheksui ajanvietekirjallisuutta ja katsoi sen vaikuttavan lukijoihinsa turmelevasti ja rikkovan hyvää
makua, jonka se katsoi asiakseen pelastaa. Kriitikot jakautuivat näin tavallaan
9

Samantapainen on kirjastolaitoksen suhtautuminen ollut lesbo- ja homokirjallisuuteen. Kirjojen
sivuja liimattiin kiinni toisiinsa,niitä suljettiin kaappeihin lukkojen taakse, jätettiin hankkimatta tai
jopa tuhottiin. Kun kirjat 1970-luvun vapautumien hengessä oli saatu ulos kaapista, ”siirtyi homokirjallisuuden määrittely ensin lajityypin korostamiseen ja sitten kerronnan sekä lukijuuden problematiikkaan.” (Kekki 2006, 86-88.)
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kahteen eri leiriin. Suomalaisen ajanvietekirjallisuuden puolustajat jopa naureskelivat ”tositaiteen” puolestapuhujien vakavuudelle. (Malmio 1999, 290.)
Vuosikymmenen lopulla arvostelijaenemmistö kuitenkin oli jo sitä mieltä, että sekä ulkomaista että kotimaista ajanvietekirjallisuutta alkoi olla riittävästi. Alkoi kyteä pelko, että ajanvietekirjallisuus turmelisi yleisön maun, jonka seurauksena kansan sivistystaso laskisi. (Malmio 1999, 290–293.)
2.4

Kriitikoiden ja tutkijoiden suhtautuminen naistenviihteeseen

Suhtautuminen naistenviihteeseen on aiemmin ollut kirjallisessa maailmassa
suopeaa; muistettakoon tässä juuri 1920-luvun asenteet. Mutta kun
tiedotusvälineistö on teknistynyt ja viihde muuttunut kaupalliseksi, on
suhtautuminenkin muuttunut. Viihteestä alettiin puhua halveksien ja siinä nähtiin
suuri vaara taiteelle ja ihmisen henkiselle elämälle. ”[M[aailma on menossa
perikatoa kohti viihteen takia – sanottiin.” (Pennanen 1966, 74.) Tutkijat ja
kriitikot nujersivat yksimielisesti varsinkin naistenviihteeksi leimatun
kirjallisuuden: tutkijat siten, etteivät tarttuneet siihen, ja lukiessani kritiikkejä
havaitsin vielä 1970-luvullakin, että kriitikot puolestaan lähes kilpailivat
keskenään siitä, kuka vihlaisevammilla ironialla kykeni viihdekirjailijan
nitistämään. Suvi Aholan mielestä viihde tarjoaa kirjallisuuskriitikolle liiankin
helppoja maaleja. Aholan mukaan edelleen: ”Suomalaisen kritiikin perinteeseen
kuuluu se, että kriitikko määritellään – tai ylipäätään muistetaan – ennen kaikkea
hänen kielteisten arvioittensa perusteella” (Ahola 2003, 112).
Hilja Valtonen sai esikoisteoksensa ilmestyttyä kriitikoiden taholta ylistystä ja
kiitosta savolaisen sukkelasanaisuutensa ja huumorinsa vuoksi jopa varsin arvostetulta miehiseltä taholta. Tosin moni epäili, että kirjoittaja todellisuudessa oli
mies, joka kätkeytyi salanimen taakse. Sen sijaan kaikkien aikojen suosituin suomalainen rakkausromaani, Aino Räsäsen Soita minulle, Helena! sai varsin nurjamielisen vastaanoton arvostelijoiden taholta. ”Suomen maaseudun naiset hyväksyivät kirjan yleisesti; vain kirjallinen yläluokka kummastui ja kauhistui” (Pennanen 1970, 309). Muuan nimimerkki E. R. toteaa: ”Nykyaikana ilmestyy paljon
kirjoja, joista kaikkien ei ehdottomasti tarvitsisi päästä julkisuteen, – paperiakin
kun on niukasti. `Soita minulle, Helena!` on yksi niistä.” (Uusi Aura 1946.) Kirjailija Kauko Kare kirjoitti Suomen kirjallisuuden vuosikirjassa 1948: ”Eräät
optimistit uskoivat romaanin alakasvillisuuden olevan pelkkä sodanaikainen rappioilmiö: ikävä kyllä näin ei ole asianlaita, vaan roskakirjallisuudesta on tullut
Suomen kulttuurielämään pysyvä kasvannainen.” (sit. Parkkinen 2005.) Viihde- ja
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populaarikulttuurin vastustamista perusteltiin 1950- ja vielä 1960-luvullakin huolella ala-arvoiseksi määritellyn kirjallisuuden vaikutuksesta kansalaisiin. Taustalla
oli myös pelko kaikkialle tunkeutuvasta kaupallisuudesta ja lisäksi ammattikirjailijoiden huoli omasta toimeentulostaan. Viihdekirjallisuus meni paremmin kaupaksi kuin vakava kirjallisuus. Matti Kuusi lausuu julki tämän huolen Toisten
pitojen keskusteluryhmässä lyyrikko Tuomas Anhavan arvosteltua Aino Räsäsen
ja Mika Waltarin hyvin myyneitä teoksia:
Veli Lyyrikon harjoittamasta taiteen barrikadien puolustuksesta henkii
jonkinlainen massaihmiselle ominainen kateus; tietysti on pirullista, että
jotakuta Räsästä tai Waltaria myydään 15 painosta silloin kun sanokaamme
Haavikkoa tai Heikkilää menisiköhän 2–300 kpl. - - Itse asiassa mikään ei ole
muuttunut taiteen kohdalla, sillä jo menneinä aikoina taiteilijoilla oli tilaisuus
kuolla nälkään. Nyt heitä vain harmittaa, että samannäköiset painotuotteet,
jotka tarjoavat rehua massaihmiselle elättävät tekijänsä, kun taas suuret
taiteilijat saavat jatkuvasti nauttia luontaisetujaan. (sit. Turunen 1999, 196–
197 ja Repo 1954, 127).
Eino S. Repo on toimittanut teoksen Toiset pidot tornissa vuonna 1954. Teoksessa
kutsutaan viihdettä ”huviteollisuudeksi, joka rahaylivallan tukemana on aiheuttanut arvojen kaaosta. Sen tapaista esimerkiksi, että tunnetun aikakauslehden erittäin vastuullinen kulttuuripoliittinen kirjoittelija voi väittää Räsästen ja Waltarien
kaltaisista löytyvän huomispäivän klassikoita”. ( Repo 1954, 124.)
Eila Pennanen on todennut asennoitumisesta viihdekirjallisuuteen, että aiemmin suhtautuminen on ollut sietävää, jopa suopeaa. Esimerkkinä hän mainitsee jo
edelläkin esille ottamani Conan Doylen arvostuksen. Pennasen mielestä ainoa
järkevä tapa arvostella viihdettä on nähdä se yhteiskunnallisena viestintänä ja
katsoa, että onnistuneimpia tai ainakin kiinnostavimpia ovat ne, joilla on suuri
menekki ja joiden viestintäsisältö on siis havaittu ja otettu vastaan. (Pennanen
1967, 247.) Viihdettä pitäisi tutkia ennakkoluulottomasti ja tehdä sille oikeutta.
Suurimenekkinen viihde on Pennasen mukaan aina kiintoisa ilmiö. Kriitikon pitäisi pysähtyä viihdekirjallisuutta arvioidessaan miettimään, mikä on hyvää, mikä
huonoa viihdettä; sitä ei pidä arvostella taiteena eikä puhua sen kömpelöstä ilmaisusta ja pysähtyneisyydestä tai mauttomuudesta. Kirjailijan tuote sekä noudattaa
lukijan odotuksia että synnyttää ja vahvistaa niitä. Ei siis ole vain niin, että kirjallisuus vaikuttaa lukijaan, vaan myös niin, että lukija vaikuttaa kirjallisuuteen.
Tähän viihdekirjailija perustaa työnsä. Arvostelijan ei pidä saarnata viihteen teki48

jöille ”esteettisiä postillatekstejä”; jos he näin tekevät, heidän vaikutuksensa on
vähäinen. (Pennanen 1966, 77–78.)
Naistenviihde – romanssikirjallisuus pitää paljolti yllä stereotyyppisiä ja konservatiivisia kuvia naiseudesta ja naisena olemista. Lukijat eivät silti ole vain
passiivisia vastaanottajia. Omassa elämässä tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa lukuvalintoihin. ”Viihdekirjallisuus kuvaa ajan henkeä, ja myös luo sitä”
(Almgren 2006, 151).
2.5

”Luin rivin, luin kaksi, vereni tunsin kuumemmaksi.” Hilja
Valtosen ja Aino Räsäsen teosten vastaanotto

Hilja Valtonen astui suomalaisen kirjallisuuden kentällä rohkeasti maaperälle,
jossa ei naiskirjailijoita – viihdekirjailijoita varsinkaan – katsottu hyvällä silmällä.
Silti hän oli uranuurtaja, jota tuntuvimmin ovat esitelleet Eila Pennanen ja Kirsti
Manninen teoksissa Suomen kirjallisuus VIII (1970) ja ”Sain roolin, johon en
mahdu” (1989). Esko Ervasti ja Pertti Karkama ovat myös oppikirjassaan Suomen
kirjallisuudenhistoria (1973) esitelleet Valtosen, tosin pinnallisesti ja lyhyesti.
Ervasti ja Karkama myöntävät, että Valtosen romaaneissa Nuoren opettajattaren
varaventtiili (1926) ja Vaimoke (1933) luotu ”[u]usi henkilötyyppi on
epäsovinnainen, pirteä, yritteliäs ja älykäs nuori nainen”. (Ervasti&Karkama
1973, 127.) Noin kymmenen vuotta myöhemmin Karkama on nähnyt Hilja
Valtosen teosten ilmentävän optimismia suorastaan anakronistisesti. Teos
Kunnankirjuri (1931) voidaan Karkaman mukaan Ståhlberg-hahmoineen tulkita
peräti liberalismin ja edistyspuolueen ohjelmakirjoitukseksi. (Karkama 1994,
151.) Teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 2 (1999) Kristina Malmio esittelee
Hilja Valtosen ”viihteen klassikkona”. Aino Räsänen on Valtosen tavoin esitelty
teoksissa Suomen kirjallisuus VIII ja ”Sain roolin, johon en mahdu” Pennasen ja
Mannisen esittelemänä.
Kirjallisuudenhistorioissa Aino Räsänen on jäänyt lähestulkoon vaille huomiota lukuun ottamatta teosta Suomen kirjallisuus VIII (1970), jossa Eila Pennanen nosti näkyviin Aino Räsäsen esikoisteoksen luvussa Ajanvietekirjallisuus.
Kotimaisen rakkausviihteen kirjoittajista Pennanen on Räsäsen ohella esitellyt
Hilja Valtosen, Auni Nuolivaaran, Hilja Haahden ja Anni Polvan. Valtosen tuotannosta ja Räsäsen esikoisromaanista esitettiin tällöin ensimmäisen kerran tutkimuksellista tietoa. Kai Laitisen teoksessa Suomen kirjallisuuden historia (1981) ei
ajanvietekirjallisuutta mainita lainkaan. Sen sijaan teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 3 (1999) Pertti Lassila esittelee lyhyesti Aino Räsäsen ja Anni Polvan
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ajalle tyypillisinä ”ajanvietekirjallisuuden tähtinä”. Samassa teoksessa Risto Turunen mainitsee artikkelissaan ”Nykyaikaistuva kirjallinen elämä” Aino Räsäsen
viihde- ja populaarikulttuurin vastustamisen yhteydessä, siis kielteisenä ilmiönä.
Artikkelissa näkyy huoli, joka 1950- ja 1960-luvulla syntyi ajanvietekirjallisuuden suuren levikin vuoksi. Huolta kannettiin muun muassa siitä, vaikuttaako alaarvoiseksi luokiteltu kirjallisuus kansalaisiin turmelevasti. Ammattikirjailijat ottivat kantaa tähän kirjallisuuden lajiin myös siitä syystä, että he kokivat toimeentulonsa joutuvan vaaraan. Lisäksi he näkivät kaupallisuuden leviämisen kulttuurin
saralle haitalliseksi. Esko Ervasti ja Pentti Karkama eivät ole teoksessaan Suomen
kirjallisuushistoria (1973) kelpuuttaneet Räsästä Valtosen veroisena viihdekirjailijana sivuilleen.
Aikalaisarvostelijoilta Valtosen esikoisromaani Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926) sai yllättävän myönteistä ja siinä määrin runsasta palautetta, että
pakinoitsija Agapetus arveli, että Hilja Valtosen arvostelijoiksi on epäilty kaikkia
muita paitsi arkkipiispa Johanssonia (Manninen 1989a, 463). Ilmari Räsänen
(1926) kirjoittaa Valvoja–Aika-lehdessä: ”Nimilehti väittää, että kirjan on kirjoittanut nainen, joka tuskin aikaisemmin on kirjallisuudessa esiintynyt. Kirjan olisi
yhtä hyvin voinut laatia jokin kokenut ja jo aikaisemmin paljon luettu miehinen
kirjailija.” Kriitikko toteaa, ettei lukijan kannata vilkuilla loppusivuja saadakseen
tietää, saavatko rakastavaiset toisensa. Teoksen hengestä hän päättelee, että tässä
teoksessa kaikki käy hyvin, ja rakastavaiset siis saavat toisensa. Tarkkaavainen
lukija ei kuitenkaan saa kovinkaan varhain tietää, kuka on Varaventtiilin Liisan
salainen rakastettu puhumattakaan siitä, miten kaikki sitten lopulta päättyy.
V. A. Koskenniemi arvostelee Varaventtiiliä turkulaisessa sanomalehdessä
Uusi Aura 4.4.1926 ja toteaa, että Nuoren opettajattaren Varaventtiili on kirja,
joka saa arvostelijan piilottamaan aseensa siksi, että tuntuisi ”[s]uorastaan ujostuttavalta käyttää ankaraa kirjallista mittapuuta tätä rakastettavaa, keveästi kirjoitettua ja keveästi luettua pikkuromaania arvostellessa”. Koskenniemi arvailee myös,
että kirjoittaja tuskin on ensikertalainen – ”niin varma on hänen tyylillinen vaistonsa ja siksi elävä on eepillinen hermo hänen opettajatar-romaanissaan”. Koskenniemi määrittelee Varaventtiilin ”hyvään ajanvietekirjallisuuteen” kuuluvaksi,
mutta toivoo, että kirjailija vastaisuudessa ottaisi sen ”kukonaskelen”, joka erottaa
hyvän ajanvietekirjallisuuden varsinaisesta kertomataiteesta.
Valtosen Kunnankirjuri (1931) sen sijaan ei saanut aikalaiskritiikissä arvostusta Lauri Aholta Uudessa Suomessa. Aho pitää Valtosta kirjailijana puutteellisena: ”[k]irjailijalla on jonkinlainen anekdootti- ja vitsimielikuvitus, mutta se ei
jaksa kohota kokonaisuutta yhdistäväksi ja näkeväksi.” Kriitikko ei pidä Valtosta
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taiteilijana vaan pikemminkin liukkaana ja huumoria ymmärtävänä savolaisena
juttelijana. Arvostelijan mielestä ”[o]n vahinko, ettei Hilja Valtonen kykene täydellisesti ansaitsemaan niitä reippaita ja räiskyviä attribuutteja, joita hänelle on
niin kosolti annettu, vaan että hän sortuu ’Kunnankirjurissa’ esiintyviin mauttomiin keksintöihin”. (Aho 1931.)
Ilmari Kianto arvioi Valtosen esikoisteosta Iltalehdessä riemastuneena sen
valloittavasta huumorista ja savolaisuudesta: ”Hilja Valtonen, Jumalan armosta
sukkelasanainen savotar - - .” Kianto jatkaa: ”Hän on mainion elävä kirjallinen
ilmestys – olkoonkin sitten pyrstötähti, mutta tuon tähden tekemää valtavaa kaarta
on nautinto seurata. Hän lentää, valaisee ja rätisee yhtaikaa.” Sitaatti viittaa teoksen päähenkilöön Liisaan, joka ”[n]auraa alusta loppuun saakka”. Kianto kirjoittaa arvostelussaan Ernst Lampénin kehottaneen häntä lukemaan jonkin uuden
kirjallisen ilmestyksen, ja niin hän sitten alkoi kuin alkoikin lukea Valtosen esikoista: ”Luin rivin, luin kaksi, vereni tunsin kuumemmaksi.” Kianto näkee ainoana arvostelijana pintaa syvemmälle kuvaillessaan, miten teoksessa on
”[e]rinomaisia kirkonkylän säätyläiskuvauksia varsinkin siitä, miten pikkumaisia
rakkaat kansalaisemme – papista kansakoulunopettajan piikaan asti ovat tunkeilemisessaan toisen ihmisen yksityiselämään – valtavimman korvapuustinsa on
onnellinen tekijä antanut – ei tohtori Korpiselle, vaan suomalaiselle juorulle.”
Varaventtiili ei Kiannon mukaan ole ainoastaan päiväkirjaromaani, vaan myös
terveellinen moraalipostilla. (Kianto 1926.)
Uuden Suomen pakinoitsija Olli on myös tarttunut Varaventtiiliin ja toteaa
saatuaan kustannusosakeyhtiö Otavalta uusien kirjojen pääsiäislähetyksen, että
”[l]entoon on päästetty uusi suomalainen naiskirjailija. Siirappia! Lisää siirappia
kuuluu tuhansien miesten ennakkoluuloinen ennakoarvostelu. Otaksuma on tietysti väärä. Niin kuin yleensä kaikki, mitä miehet lausuvat naisista. Naiset, niin
kuin nyt jo tiedetään, pystyvät mihin tahansa.” Valtosen huumori on valloittanut
humoristinkin, joka sanoo, ettei Hilja Valtosen ”[h]uumori ole sitä leppoisaa,
elämänkokemusten kirkastamaa lajia - - jonka ääreen lukija leppoisa hymy huulillaan voi nukkua.” Teoksessa on Ollin mukaan siinä määrin ”[s]uolaa, pippuria ja
pieniä raketteja, että lukija pystyy herpaantumattoman pirteänä alusta loppuun.”
(Olli 1926.)
Ernst Lampén on kirjoittanut pitkän arvostelun Valtosen esikoisteoksesta Helsingin Sanomiin. Hän pitää Hilja Valtosen parhaimpana valttina sitä, että hän on
synnynnäinen humoristi: ”Nainenko humoristi? Luonnonvastaista kylläkin, mutta
Hilja Valtonen on poikkeusilmiö.” Arvostelija kehuu Valtosta myös siitä, ettei hän
naiselliseen tapaan käytä ajatusviivoja vaan ”[p]yöräyttelee sulkumerkkejä”, jotka
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ovat ”[h]umoristisempia pönkine mahoineen kuin kuivat ajatusviivat”. (Lampén
1926.)
Arvo Alanne kirjoitti sanomalehti Kalevaan myös kiittävän arvostelun: ”Hilja
Valtonen debyteerasi onnellisten tuunnustähtien alla. Häneltä sopii odottaa paljon
älykkään, intelligentin humoristiromaanin alalla.” (Alanne 1926, 9.)
Päivi Lappalainen pohtii artikkelissaan Isän ääni. Kirjallisuushistoriamme ja
patriarkaalinen ideologia (1990): ”Naturalisoinnin tulosta on, että älykkyys ja
rationaalisuus eivät ole mahdollisia naiskirjailijoille.” Viihdekirjallisuudelle älykkyys lienee täysin mahdotonta, siksipä Ervasti ja Karkama määrittelevät kirjallisuuden historiassaan Hilja Valtosen tuotannon ”naiselliseksi nokkeluudeksi”.
(Lappalainen 1990, 85 ja Ervasti & Karkama 1973, 127.) Arvostelijat katsoivat
humoristisen ajanvietekirjan kuuluvan jalostuneimpien ajanvieteromaanien piiriin. Huumori oli ja on miesten laji. Siksipä Ernst Lampénius kysyykin arvostelussaan Hilja Valtosen esikoisteoksesta: ”Nainenko humoristi?” Naiskirjailijoista
Valtosen lisäksi ainakin Elsa Soini ja Eva Hirn kuuluvat tämän lajin kirjoittajiin.
(Malmio 1999, 298.)
Aino Räsäsen esikoisteos Soita minulle, Helena!, joka oli aikansa suomalaisen kirjallisuuden suurlevikkisin teos, sen sijaan sai arvostelijoiden taholta varsin
murskaavan vastaanoton. ”Suomen maaseudun naiset hyväksyivät kirjan yleisesti,
vain kirjallinen yläluokka kauhisteli ja kummastui”, totesi Pennanen. (Pennanen
1967, 247). Muuan nimimerkki E. R. on kirjoittanut: ”Aino Räsäsen romaani
kuuluu siihen kirjallisuuden lajiin, jonka tunnetuin edustaja lienee Courts-Mahler
ja jolla niin monenkarvaiset viikkolehdet ’rikastuttavat’ lukijoittensa henkistä
olemusta.” Nimimerkki päättää samaisen arvostelunsa varsin tylysti lauseeseen,
johon viittasin jo alussa: ”Nykyaikana ilmestyy paljon kirjoja, joista läheskään
kaikkien ei ehdottomasti tarvitsisi päästä julkisuuteen, - paperiakin kun on niukasti. ’Soita minulle, Helena!’ on eräs niistä.” (E. R.)
Myös Räsäsen kielenkäyttö on saanut moitetta: ”Mutta erääseen asiaan romaanissa tarttuisin kovin kourin ja se on romaanin kieli. - - lauserakenne on kaameaa. Kuinka kansakoulunopettaja voi rakentaa tällaisia lauseita? Niissä on kielemme lait täydellisesti päälaellaan, sanajärjestys niin ihmeellinen ja teennäinen,
että kauhistuttaa. - - ei voi muuta kuin ihmetellä, että kustantajan asianomainen
virkailija on päästänyt romaanin kielellisesti käsistään tällaisenaan.” Sama kriitikko käyttää rakkausromaanien arvosteluissa suosittua ilmaisua ”siirappimainen”
kuvaillessaan teoksen sisältöä samalla, kun hän yrittää etsiä syitä romaanin suureen suosioon. Kriitikko ihmettelee myös teoksen miljöötä: ”[s]iellä on pelkkiä
kartanoita, puoliaatelisia, hyveellisyyttä, jaloutta, ratsuhevosia ja metsästysmajo52

ja.” (Väänänen 1946.) Teos ei siis tässä arvostelussa todellakaan saanut osakseen
ymmärrystä.
Teos on kuitenkin saanut lempeämpääkin huomiota, mikä ilmenee otsikoissa:
”Väreilevää sunnuntaitunnelmaa” (S. S.), ”Herkistynyttä naisellisuutta” (A. V:
la.), ”Värikäs nuoruus” (L. V:man).
Lähes kaikissa saatavissa olevissa arvosteluissa Räsäsen romaanin todetaan
olevan puhdasta ajanvietettä; tämä esitetään kuitenkin yleensä myönteisessä mielessä. Toinen ääri-ilmiö on synnillisyys; romaania Soita minulle, Helena! pidettiin
myös syntisenä: ”Lukekaa, jos haluatte syntiä etsiä” kirjoitti Savon Sanomien
kriitikko.
Ikävä kyllä muita Räsäsen esikoisteoksen arvosteluja ei helposti enää tavoita.
Kustantaja Karisto ei ole niitä arkistoinut. Suomen Kirjallisuuden Seuralla ja
Kirjallisuusarkistolla ei liioin ole yhtäkään arvostelua Aino Räsäsen esikoisteoksesta, sillä 1940-luvulla Kirjallisuusarkistossa ei vielä systemaattisesti kerätty
lehtileikkeitä. (Ahmajärvi 2009.) Mikrofilmeiltä arvosteluja olisi voinut tavoittaa,
mutta Oulun yliopistolla niitäkin oli vain rajallisesti. 1960- ja 70-luvuilla sen
sijaan muun muassa naistenlehdet ja jopa jotkut sanomalehdetkin alkoivat kiinnostua Aino Räsäsestä, ja tältä ajalta Kustannusosakeyhtiö Karistolla on tallessa
lehtileikkeitä runsain määrin. Lehtikirjoituksissa ja haastatteluissa käydään keskustelua ja ihmetellään Räsäsen teosten aikanaan saamia huonoja arvosteluja.
Huonon kritiikin vaikutusta tekijään puidaan myös: ”Aino Räsänen, herkkä ihminen, reagoi negatiiviseen kritiikkiin kehollaan. Hän sairastui, kun arvostelijat
nuijivat hänen kirjojaan. – Lopun elämäänsä Aino kärsi kirjojensa vähättelystä,
vaikka myöhemmällä iällä ottikin huumorin avukseen.” (I. Niemi 2000.) Näissä
lehtikirjoituksissa Räsänen sai osakseen ylistystä ja kiitoksia; hän oli ”painosten
kuningatar” (I. Niemi 2000) ja ”Sotien sukupolven terapeutti” (Parkkinen 2005).
Hän oli muun muassa ”Savonmuan Hilima” – Savon Sanomien antama perinteinen tunnustus maakunnan ansioituneelle naiselle. Lisäksi Räsänen sai Kuopion
taiteilijaseuran myöntämän Minnan.
Aino Räsäsestä on kirjoitettu myös muistelmateos, elämäkerta. Juhani Airaksinen on kirjoittanut kirjan Helenoitten Helena, joka julkaistiin vuonna 1996.
Teoksessa avautuu monipuolinen kuva Räsäsestä itsestään, hänen kirjoistaan ja
niistä kirjoitetuista monesti kurjaakin kurjemmista arvosteluista, mutta myös ajasta, jolloin kirjailijaa alettiin arvostaa. Airaksinen kuvaa myös Aino Räsästä kirjailijana:
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Ymmärrämme, että Aino Räsänen halusi tehdä romaaneillaan palveluksen
tämän maan naisille ja miehille. Syksyllä 1945 koko kansa tarvitsi terapiaa,
mielenhoitoa. Kärsimystä oli kestänyt liian kauan. Oli Luojan lahja, kun Aino
rohkaisi itsensä ja kirjoitti teoksensa Soita minulle, Helena. - - Aino rakensi
kirjoillaan yhteiskuntasopua sodan ahdistuksen jälkeen. Se oli niin
ainutkertaista, etteivät tiedepiirit edes ymmärtäneet teoksen varsinaista
teemaa, vaan pitivät Ainon tuotantoa yksinomaan kansanomaisena ja
leikillisenä rakkausromaanina. (Airaksinen 1996, 10.)
”Painosten herrattaret” Hilja Valtonen ja Aino Räsänen valloittivat yleisön
Joensuun
korkeakoululla
Joensuun
kulttuurilautakunnan
järjestämässä
seminaarissa vuonna 1981. Hilja Valtonen kertoi tuolloin yrittäneensä kirjoillaan
rohkaista naisia pitämään puoliaan miesten sortoa vastaan. Tässä tilaisuudessa
hän haluaakin kiittää lukijoitaan, jotka ovat naisia: mummoja, äitejä ja tyttäriä,
jotka ovat ottaneet häneen yhteyttä ja kiittäneet häntä hänen kirjoistaan. Valtonen
sanoo: ”He ovat kertoneet kirjojeni olleen porras kirjastoon jalojen ja syvällisten
kirjojen äärelle. Me viihdekirjailijat opetamme ihmisiä olemaan pelkäämättä
kirjoja.” (Väisänen 1981.)
Aino Räsäsen sanoma puolestaan oli se, että sotien jälkeen suomalaiset tarvitsivat unelmia. Räsänen kertoi Joensuun tilaisuudessa, miten liikuttavaa, lämmittävää ja koskettavaa on saada kirjeitä ja puhelinsoittoja lukijoilta. Niiden johdosta
viihdekirjailija jaksaa työtään tehdä. (Väisänen 1981.)
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3

Hilja Valtonen – komeetta suomalaisen
kirjallisuuden taivaalla
”En lupaa mitään. Rakkaus on asia jota ei voi itse määrätä. Ystävyyttä, uskollisuutta, rehellisyyttä, tuota kaikkea lupaan, koska ne ovat omassa vallassani.
Rakkaus on korkeampi mahti kuin me. Tiedät kai sen itse.” (Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa, 120.)

3.1

Vallankumous rakkausviihteessä

Tarkastelen tässä luvussa Hilja Valtosen romaanien naishahmoja ja heidän
kauttansa sitä ympäristöä ja aikakautta, jossa Valtosen naiset elävät: heidän
sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaansa sekä heidän ihmis- ja
rakkaussuhteitaan. Ennen kaikkea tarkastelen tyttöhahmoja Valtosen
henkilökohtaisena
puhetorvena.
Heidän
kauttaan
välittyy
Valtosen
yhteiskuntakriittinen kapina, joka kohdistuu erityisesti naisten asemaa,
yhteiskunnan valtarakenteita sekä säätyajoilta periytyviä, sosiaalisten
arvostuksien säätelemiä, yleisesti hyväksyttyjä normeja, jotka määrittävät ja
rajoittavat erilaisissa tilanteissa elävien yhteiskunnan jäsenten elämää –
sukupuoleen, ikään, säätyyn ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kaikki tämä
tapahtuu Valtosen teoksissaan kuvaamien pienten kirkonkylien tai kauppaloiden
keskiluokkaisen, ahtaan ilmapiirin puristuksessa.
Valtosta on pidetty suomalaisen naistenviihteen keulahahmona; tuskin kohtaa
lukijaa, jolle Valtonen ei olisi tuttu, ja näyttää siltä, etteivät hänen teoksensa
unohdu milloinkaan. Tuorein painos on vuodelta 2006, jolloin Otava on tuolloin
julkaissut vuonna 1937 ilmestyneen romaanin Nykyhetken tyttölapsi.
Valtosen romaanien tuoreus ja vetävyys perustuvat paitsi nokkelaan kielenkäyttöön myös niin pinta- kuin piilotasolla ilmenevään kapinaan maskuliinisia
arvoja, sukupuolittunutta moraalijärjestelmää ja hierarkkista perherakennetta
vastaan – näihin kaikkiin hänen teoksensa naishahmot törmäävät elämän kaikilla
saroilla. Valtonen uudistaa samalla railakkaasti romanttista genreä. Romanttisia
rakkauskertomuksiahan hänen teoksensa ovat, mutta vakiintunut rakkausviihteen
kaava, jonka mukaan ”[r]akkausromaani (missiromaani) on kertomus, jossa rakkaus eristetään muista elämänilmiöistä onnen tärkeimmäksi edellytykseksi ja sen
osoitetaan voivan toteutua vain porvarillisesti hyväksyttävässä avioliitossa” (Pennanen 1970, 304) rikkoutuu Valtosen romaaneissa. Valtosen naishahmot eivät
tietoisesti pyri avioliittoon, johon liittyy sosiaalisen statuksen nousu – joka sekin
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kuului viktoriaaniseen kaavaan – vaan he pyrkivät myös ”nousemaan” itse ja
usein ”pohjalta”. Teosten naishahmot eivät ole passiivisia sivusta katsojia. Heidän
pyrkimyksiinsä liittyi jopa itsenäisyyden tavoittelua (ks. Eloranta 1974, 168).
Tässä mielessä Valtosen tytöt muistuttavat 20-luvulle tyypillistä ”uutta naista”. He
osaavat pitää puoliaan lähes keinoja kaihtamatta eivätkä alistu kiltin ja tottelevaisen tytön rooliin. (Ks. Malmio 1995, 5.) ”Olen aina kirjoittanut naisten puolesta.
Kimmokkeen kirjoittamiseen sain, jos joku loukkasi minua naisena; kävin heti
puolustamaan naista”, kuvailee Hilja Valtonen itse kirjoittamistaan (Kananen
1983, 6). Valtonen ilmaisee kapinansa aina huumoria, komiikkaa ja usein jopa
ironiaa käyttäen.
Erityisen kiinnostavaa on seurata, miten Valtonen käyttää kirjallisia konventioita ja niitä kirjallisia traditioita, joilla hän operoi ja joita vastaan hän samalla
parodioiden kapinoi (ks. Malmio 1995, 2). Kriitikot puolestaan kiittivät Valtosta
erityisesti
hänen
epäsentimentaalisesta
tavastaan
kuvailla
rakkautta.”[R]akkausdiskurssi muuttuu ja muuntuu Valtosen teoksissa” (Malmio 1995, 3–
4).
Kiinnostavaa on myös etsiä syitä Valtosen suureen suosioon. Mikä kiinnostaa
nykylukijaa? Valtosen esikoisteos Nuoren opettajattaren varaventtiili ilmestyi
vuonna 1926. Kokonaispainos oli tuolloin 80 000. Suurin osa hänen romaaneistaan on ilmestynyt ennen toista maailmansotaa. Eila Pennasen mukaan yksi syy
hänen suosioonsa on hänen ”[l]uomuksensa sopiva sekoitus erotiikkaa ja ehdotonta moraalia.” Toinen syy voisi olla se, että suuri osa hänen henkilöistään kuului
niin sanotun kaulusköyhälistön piiriin, ja romaanit tarjosivat näin purkautumiskanavan naisten tuntemalle sosiaaliselle kaunalle paremmassa asemassa eläviä
kanssasisariaan kohtaan. Valtosen vivahteikas kielenkäyttö viehättää ja puhuttelee
myös nykylukijaa. Ilman sitä hänen sosiaalinen ja eroottinen sanomansa olisi
ehkä saanut vähemmän huomiota. (Pennanen 1970, 305–306.)
3.2

Uusi elämänsyke

Tutkimukseni taustaksi tarkastelen henkistä maaperää ja siinä tapahtuneita
muutoksia, jotka antoivat tilaa viihdekirjallisuuden ja varsinkin naistenviihteen
julkaisemiselle. Suuri murros, joka suomalaisessa yhteiskunnassa itsenäistymisen
jälkeen koettiin, oli monin tavoin asenteita mullistava, uusia vaikutteita
vastaanottava ja vaikutti erityisesti kirjallisuuteen. Suurin osa 1900-luvun ensi
vuosikymmenillä julkaistusta viihteestä oli käännöskirjallisuutta, joka oli
laadultaan kirjavaa. Vasta kun kustannustoiminta vauhdittui, ajanvietekin
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virkistyi. Johannes Linnankosken romaani Laulu tulipunaisesta kukasta ilmestyi
vuonna 1905 ja sai valtaisan menestyksen, mikä johtui sen viihteisistä piirteistä.
(Pennanen 1970, 300.)
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen huokeahintaisten kirjasarjojen sisältö
muuttui siinä määrin viihteeksi, että se uhkasi runoilijoiden mielestä korkeakirjallisuuden asemaa. 1920-luvun lopulla alkoi kotimaisen viihteen kultakausi, joka
jatkui pitkään. Kotimainen viihde oli kuitenkin suhteellisen hyväksyttyä. Syynä
sen suosiolliseen vastanottoon oli muun muassa se, että se oli luonteeltaan maaseutuhenkistä ja erittäin säädyllistä. Monet tuon ajan viihdekirjat tulivat kuitenkin
lähelle korkeakirjallisuutta (vs. matala)10 lähinnä ammattitaitoisten kirjailijoiden
ansiosta. (Turunen 1995, 28.) Lukuisat ilmiöt horjuttivat 1800-luvun loppupuolen
aatemaailmaa, hurmioitunut isänmaallisuus väistyi ja terävääkin yhteiskuntakritiikkiä alettiin pitää asiaankuuluvana (Laitinen 1967, 118).
Itsenäistymisen jälkeen haastavana ja liikkeellepanevana voimana Suomessa
oli tietoisuus omasta asemasta itsenäisenä kansakuntana. Eloisa ja virkeä elämänote sekä yleinen optimismi sävyttivät 1920-luvun tunnelmaa. (Saarenheimo 1966,
102.) Haaveita siivittivät myös jazz, elokuvat ja gramofoni (Immonen, Mäkinen
& Onnela 1992, 13). Kuitenkin Mika Waltarin paljon siteerattu lause ”joka ei ole
elänyt 20-luvulla, ei tiedä, mitä elämä on”, koskee todellisuudessa vain vuosikymmenen loppupuolta, joissakin tapauksissa aivan sen viimeisiä vuosia. Myös
kaupunkikulttuurin ylenmääräinen ihailu – Helsinkiä pidettiin loistavien ”reklaamivalojen” valaisemana, vilkkaasti sykkivänä suurkaupunkina – pyrittiin sovittamaan suomalaiseen kirjallisuuteen. Suomi oli kuitenkin vielä vahvasti maatalousmaa, vielä 50-luvullakin.
Innostusta herätti myös Olavi Paavolaisen lanseeraama alastomuuskulttuuri ja
ruumiin palvonta sekä siihen liittyvän uuden erotiikan mahdollisuus, joka samalla
herätti naisiin kohdistuvaa pelkoa. (Ks. Hapuli 1995, 154-155.)
Vaikka useissa sotien välistä aikaa koskevissa tutkimuksissa kuvaillaan 20lukua iloisena ja huolettomana aikana, mitä se on vieläkin monien mielissä, on
10

Käsitteet korkea, matala ja populaari syntyivät distinktiivisen kulttuurikehityksen myötä. Käsitteet
matala ja korkea palautuvat fysiologisen antropologian aikanaan tuomaan rotuoppiin matalaotsaisuuden ja korkeaotsaisuuden yhteyksistä älyllisyyteen. Englanninkielisessä maailmassa, josta käsitteet
ovat tulleet Suomeen, käytetään nimityksiä highbrow ja lowbrow. Populaarikulttuurin hyväksynnän
laajetessa syntyi myös käsite middlebrow, jonka voisi suomentaa sanalla tasapäisyys. Middlebrow,
jota Turunen kutsuu legitiimiksi massa- ja populaarikulttuuriksi, kohtaa sekä matalan että korkean
kulttuurin. Matala/korkea- erottelun lisäksi voidaan kulttuurituotteita määritellä käsiteparin kevyt/vakava avulla, jolloin saadaan sosiologien suosima nelikenttä. Ääripään muodostavat korkea/vakava ja matala/kevyt, joista legitiimi populaarikulttuuri syntyi. (Turunen 1995, 20–21.)
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aikaa Melkkaan mukaan aiheellista tarkastella myös tiukentuvan kurin aikakautena. Tiukentuva kuri koski lähinnä naisen aseman uudelleenmäärittelyä. Suomessa
ja Ruotsissa hahmoteltiin kansanterveysohjelma, jonka kohteena oli ensisijaisesti
nainen ja naisen ruumis. Terveestä naisruumiista tuli osa modernia projektia. Naisen ruumis otettiin käyttöön kurinalaisen ja järkiperäisen järjestyksen pintana.
Naisten asema ja tilanne yhteiskunnassa ja maailmassa yleensäkin oli yhä yhtä
problemaattinen kuten aina ennenkin kaikesta uutuudesta huolimatta. Uuden naisen seksuaalisuuden ja äitiyden yhdistäminen koettiin vaikeaksi. Asiasta käytiin
keskusteluja, joihin muun muassa ajan naiskirjailijat ottivat kantaa. (Ks. Melkas
2006, 172.)
3.3

Hilja Valtonen ja hänen teoksensa

Hilja Valtonen ei keskittynyt teoksissaan siihen naisten ruumiillisuuteen ja
seksuaalisuuteen liittyvään yleiseen keskusteluun, jonka sotien välinen
kulttuurikriisi toi mukanaan. Hän käsitteli tosin naisten alisteista suhdetta miehiin
ja siinä sivussa naisten yhteiskunnallista asemaa, joka ei ollut ratkaisevasti
muuttunut 1900-luvun puolivälinkään jälkeen, kaikista lainsäädöllisistä
muutoksista huolimatta. Säilyneet asenteet ovat Valtosen protestin kohteita –
huumorin valossa.
Valtosen naiset – tytöt – eivät tutkailleet ruumiillisuuttaan, mutta rakkauttaan
kylläkin. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asema ovat sen sijaan esillä yhä. Näin
on siitä huolimatta, että suomalainen naiskirjallisuus korkeammalla kaunokirjallisuuden tasolla on sen sivuuttanut ja siirtynyt naisen subjektiuden ja identiteetin
pohdiskeluun.
Hilja Valtosen ”moderni” tyttöhahmo, ”uusi nainen” ja ertyisesti nuoren naisen hahmo itsenäisine ajatuksineen maastoutui suomalaiselle maaseudulle vuonna
1926, jolloin hänen esikoisteoksensa Nuoren opettajattaren varaventtiili (jatkossa
Varaventtiili) ilmestyi. Valtonen ei noudattanut valtavirtojen suosimaa näkemystä
”uudesta naisesta”. Valtonen oli omanlaisensa.
Hänen ”tyttönsä” eivät vastaa yleistä 20-luvulle tyypillistä nuoren naisen kuvaa, joka on modernia naiseutta symboloiva hahmo, huvittelunhaluinen ja hiukan
paheellinen jazztyttö (ks. Hapuli, Koivunen, Lappalainen, Rojola 1992, 107).
Hilja Valtonen suuntasi katseensa vakavampiin aiheisiin olematta silti vakava.
Hänen teoksensa olivat rakkausromaaneja, mutta niistä puuttui rakkausromaaneille tyypillinen sentimentaalisuus. Romanttinen rakkausdiskurssi muuttuu ja muuntuu Valtosen romaaneissa (Malmio 1995, 2). Valtonen näki ja varmaan myös koki
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naisten alisteisen, voitaneen sanoa jopa alistetun aseman, niin muuttunut kuin se
1920-luvulla jo olikin. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli toteutunut jo vuonna
1906. Kun naisasialiike alkoi vaikuttaa, oli senaatissa vuonna 1889 viety läpi
naisen oikeus omiin ansioihin. Vuonna 1929 toteutui vihdoin sukupuolten tasaveroinen oikeus omaisuuteen ja lapsiin. Naisille soveliaaksi ammatiksi nähtiin opetus- ja hoivatyö, mutta myös pankit ja vakuutusyhtiöt ottivat palvelukseensa naimattomia ylä- ja keskiluokan naisia. (Korhonen 2003, 216.)
Valtonen yllättää lukijansa usein siten, ettei aina noudata sitä kaavaa, joka
romanttisessa rakkauselokuvassa ja yhtä hyvin vastaavanlaisessa viihdekirjallisuudessa, romansseissa, toistuu toistumistaan. Teoksissa ei kyseenalaisteta sitä,
päätyvätkö osapuolet yhteen vai ei; jännite syntyy siitä taistelusta, jota rakastavaiset käyvät keskenään riippumattomuuden ja toisiinsa sitoutumisen välillä (Paasonen 1999, 112). Sankarittareen samastuva lukija siis tietää paremmin kuin romaanin rakastavaiset, mihin he lopulta päätyvät. (Ks. Soikkeli 1998, 138 ja Radway
1987, 140–141.) Valtonen osaa kuitenkin pitää lukijan jännittyneessä tilassa kirjan
loppusivuille asti. Näin käy muun muassa teoksissa Varaventtiili, Älä nuolaise
ennen kuin tipahtaa (1927, jatkossa Älä nuolaise) ja Opettajan villikko
(1928/1988). Varaventtiilin Liisa pitää lukijaa jännityksessä lähes kirjan loppusivulle saakka. Yllätys on tavallisimmin mieluinen, mutta joissakin teoksissa myös
surullinen. Lehdelle soittelemaan jäänyt sympaattinen sulhaskandidaatti saa kuitenkin osakseen myötätuntoa. Elämään jää tieto siitä, ettei kosijan tarvitse pelätä
yksinäisyyttä ja niin sanotun vanhanpojan asemaa. Epäonnistuneen kosinnan
jälkeen Liisa lohduttautuu:
Näin hänen selkänsä ja tunsin, että tuska repi hänenkin sydäntään, jos repi
minunkin. Lohduttelin itseäni ajatuksella, että hänen kaltaisensa mies pian
unohtaa kipunsa. Ensi keväänä tai jo syksyllä hänellä on jo uusi. Miehet ovat
miehiä, paremmatkin, joista ei sellaista voisi edes uskoakaan. (Varaventtiili,
229.)
Jälkimmäisen teoksen nimi, Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa, kuvaa hyvin
romaanin tematiikkaa. Romaanin sankaritar Varpu Vapaa kokee ”nuolaisseensa”
usein liian varhain ja lopulta asian täydellisesti ymmärrettyään hän toteaa, että on
koko elämänsä ajan nuolaissut ennen aikojaan.
Elämäni on ollut suurin piirtein katsottuna nuolemista ennen kuin on tipahtanut. Vaikka olen vasta kaksikymmentäkuusivuotias, on sieluni näivettynyt
pistäväksi vanhanpiian sieluksi. (Älä nuolaise, 157.)
59

Varpun tarina ei kuitenkaan lopu tähän, vaan jatkuu teoksessa Kunnankirjuri
(1931). Valtonen yllättää tälläkin tavoin; lukija saa odottaa Varpun kohtalon
täyttymistä vuosikausia. Kunnankirjurissa sattuma tarttuu asioiden kulkuun kuin
saduissa ikään, ja Varpu saa onnensa.
Pisimmälle Valtonen kuitenkin venyttää lukijan jännitystä romaanissa Opettajan villikko toivottu ratkaisu tapahtuu teoksen viimeisellä sivulla, aivan sen viimeisillä riveillä. Taitavasti luodut juonen käänteet pitävät jännitystä yllä, mutta
kertovat myös, että Valtonen on tässä teoksessaan tavoittanut kepeänkin kerronnan – sattumusten ja kommellusten seuratessa toisiaan – ohessa ja sen sisällä
tavallista rikkaamman, syvällisemmän ja monipuolisemman kuvan kuvaamansa
ajan ilmiöistä. Valtonen ei ole aiemmin eikä myöhemminkään kuvaillut historiallisia ja poliittisia tapahtumia yhtä satuttavasti kuin Opettajan villikko -romaanissa.
Hän kertoo teoksessa vuoden 1918 kansalaissodasta nuorten abiturienttien näkökulmasta. Romaanin päähenkilö Tipuli joutuu tällöin kokemaan raskaan menetyksen. Nuori, tuskin tiedostettu, orastava rakkaus päättyy traagisesti, samoin kuin
unelmat iloisesta ylioppilaskeväästä.
Parvi nuoria ylioppilaita, häikäisevän valkeat uuden uutukaiset lakit päässä,
käveli vakavana kadulla. Miksi vakavana? Olivathan he juuri saaneet lakit
päähänsä, ilman tenttejä, ilman ylioppilaskirjoituksia.- – He menivät toverinsa haudalle, toverinsa, joka oli antanut henkensä isänmaan ja heidän vapautensa puolesta.
- - Vaieten ottivat toverit ruusut rinnastaan laskien ne hiljaa valkean ristin
viereen.
Viimeisenä tuli Tipuli ristin luo. Ei ollut hänellä yhtään ruusua. Hän asetti
uuden lakkinsa ristin juurelle.
Sen jälkeen hän ei koskaan käyttänyt ylioppilaslakkia. Kesähalla oli vieraillut
hänen nuoressa sydämessään. (Opettajan villikko 1, 233–234.)
Ylioppilaslakin käyttämättä jättäminen aikanaan surullisissa olosuhteissa
aiheuttaa Tipulille kärsimyksiä opintiellä siinä määrin, että hän jättää koko
yliopiston. Tipuli ei milloinkaan opi tuntemaan ylioppilaselämän riemuja, vaan
näkee vain sen nurjat puolet.
Valtonen kirjoitti suuren osan romaaneistaan aikana, jolloin naisliikkeissä
vallitsi hiljaisuus. 1920-luvulla nainen alkoi tosin olla julkisuudessa näkyvämpi
kuin ennen. Olavi Paavolainen kirjoittaa esseekokoelmassaan Nykyaikaa etsimäs60

sä vuonna 1929 kuitenkin naisen ja miehen välisistä suhteista: ”Yleensä vallitsee
sukupuolielämän alalla täysi kaaos. Kaikki naisen vapauttamisen synnyttämät
tuhannet probleemit ovat suurimmalta osaltaan ratkaisematta. Ainoa varmuus on,
että, uudistuksen täytyy tulla. Kaikki tuntevat sen, mutta vain harvat ajattelevat
vielä kysymystä koko laajuudessaan.” (Paavolainen 1929/1990, 459–460.)
3.3.1 Hilja Valtosen tytöt
Olen orpo. Ei ole mulla sukua, ei perhettä. Se onkin siunattu asia. Nyt saan
suurentaa sukuni, laajentaa lajini, perata perheeni sellaiseksi kuin itse haluan.
Harvoille onni on niin myötäsukainen. (Älä nuolaise, 7.)
Oheinen sitaatti kuvastaa Valtosen tyttöjen elämänotetta ja tahtoa
omatoimisuuteen ja itse luotuun menestykseen. Varpu, Älä nuolaise -romaanin
(1927/1960) teoksen päähenkilö, selviytyi hyvin muutettuaan uudelle
paikkakunnalle. Kuten kaikki Valtosen tytöt, Varpukin selviytyyi hyvin uudella,
hänelle oudolla paikkakunnalla. Waltarin Caritakseen verrattuna Valtosen tyttö,
milloin Liisa, milloin Varpu, on kirkasotsainen, siveellinen ja omatoiminen,
sanalla sanoen raikas uutuus tuon ajan suomalaisessa kirjallisuudessa. Pelkästään
nimien valinta kertoo paljon. Voisi sanoa, että suomalaisessa kirjallisuudessa
1920-loppupuolella ”uusi nainen” esiintyi kahdenlaisena: toisaalla oli moderni
proosakirjallisuus, joka Olavi Paavolaisen johdolla ihannoi kaupunkia ja
pikkupaheita sekä ihaili Waltarin Caritas-tyyppistä naiskuvaa, toisaalla oli Hilja
Valtonen, joka pysytteli etäällä kaikesta kaupunkilaisuuden ja ruumiillisuuden
ihailusta. Valtosen tyttötyypit, Liisat, Varput, Tipulit, Kirstit ja Anjat ovat
nokkelia, sukkelasanaisia ja menestyviä. Teoksissa esiintyvät miehet kutsuvat
näitä tyttöjä muun muassa kissimirriksi (Älä nuolaise 1960, 23), pienokaiseksi
(Hätävara 1938, 65), pieneksi hanheksi (Kunnankirjuri 1988, 167), hupakoksi
(Älä nuolaise 1960, 103), katupojaksi ja tirskuvaksi letukaksi lukuisten vastaavien
ilmausten ohella, mikä osoittaa miesten kokevan pelkoa ja hämmennystä näin
vahvojen tyttöjen edessä11. Teoksen Älä nuolaise -romaanin Varpun ja hänen
esimiehensä – johon Varpu oli jo ehtinyt rakastua ”sydänjuuriaan myöten” – ensi
kohtaaminen ja siinä tilanteessa käyty keskustelu on kuvaava:

11

Kristina Malmion mukaan nimitykset kuuluvat diskurssiin, jota Cranny Francis kutsuu seksistiseksi.
(Malmio 1995, 5.)
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Konttoripäällikkö ilmaantui kynnykselle. Tytöt hävisivät kuin siivellä lakaistuna. Äyrämö asteli suoraan luokseni. Nousin seisomaan.
”Mistä puhelitte, neiti!”
”Puhuimme suudelmista, herra.” Vaikka sydämeni pomppi kaulassa, tuijotin
kiinteästi, ylpeästi esimiestäni silmiin. Hän astui askelen lähemmäksi, niin lähelle minua, että tunsin hänen saippuansa tuoksuun. Hänen kulmansa kurtistuivat:
”Mitä te, pikkutyttö, suudelmista tiedätte?”
”Että väkisin suutelijaa saa purra.”
”Kas, kas pikku kissimirriä! Kai te sentään kehrätäkin osaatte?”
”Ja kynsiä myös.”
”Ettehän pahastu neiti, armollinen, jos rupean näyttelemään eläintenkesyttäjän osaa?” (Älä nuolaise 1960, 23.)
Iiris Uurto kuvailee romaanissaan Ruumiin ikävä (1930) parisuhdetta, jossa naisen
roolina on olla kissanpentu. Nainen kokee tässä kuten aiemmassakin
avioliitossaan, ettei muunlainen rooli ei ole hänelle mahdollinen. ”[N]ainen ei ole
itsenäinen subjekti, vaan pelkkä huvittava ja houkutteleva kissanpentu.”
Kissanpennulla on kuitenkin terävät kynnet, joita on syytä varoa. Nainen on
kaikessa houkuttelevaisuudessaankin miehille toinen, miehiselle identiteetille
vieras, sitä uhkaava ja siitä syystä miehisen hallinnan alainen. Spinkkilän mukaan
Uurron teoksessa esiintyy kritiikkiä patriarkaalista sukupuolijärjestelmää ja
identiteettikäsityksiä kohtaan (Spinkkilä 2000, 116.) Miehen hallinta ja
hallitsemisen halu ja tarve näkyvät Älä nuolaise -romaanin äskeisessä sitaatissa
käydyn keskustelun jälkeen toteutuneen rakkauskohtauksen päättyessä.
”[M]uistatko, kun kysyin sinulta, osaatko kehrätä? Suloisesti osaatkin. Ja
kyntesi olen leikannut, hampaasi tylsyttänyt”.”
”Sinä teet minut hulluksi tyttö” mumisi hän. ”et ole niinkuin toiset. Mutta
minun täytyy kukistaa sinun ylimielinen ylpeytesi”.” (Älä nuolaise, 1960,
32.)
Myös romaanissa Varaventtiili Liisan miespuolinen opettajatoveri vertaa Liisaa
kissaan väittelyksi muodostuneessa tilanteessa. Miehen itsestäänselvyytenä
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ilmaistu omistaminen ja hallinta sekä ylemmyyden tunto saavat ilmaisunsa
tässäkin sitaatissa.
Katsopas kaunokaista! Hänhän kiusoittelee minua kuin lasta. No, saat kuulla
kunniasi. Sinä olet kuin kissa. Leikit hyrräät, hypit, nukut rauhallisesti, mutta
pehmeissä käpälissäsi on kynnet, sievässä suussasi on hampaat. – Ei kissan
julmuutta niin pahana pidetä, kun se hiiriä kiusaa, vasta omistajansa kättä
raapaistessa on sen oma turkki vaarassa. (Varaventtiili, 93.)
Valtonen kuvaa romaaneissaan paitsi naisen ja miehen parisuhteen
muodostumista, myös naisen voittoa alemmuuden tunteesta ja itsensä
hyväksymistä (Kananen 1983, 24). Tästä syystä Varput ja Liisat ovat päässeet
suomalaiseen kirjallisuuteen, olkoonkin ”hyvään ajanvietekirjallisuuteen”
(Koskenniemi 1926). Suosion syynä voi myös olla Valtosen epäsentimentaalinen
asenne ja suhtautuminen rakkauskokemuksiin. ”Jaa, jaa! Huokaa sydän, mutta älä
halkea.” Näin lausahtaa Varaventtiilin Liisa itsekseen sydänsurun kohdatessa.
(Varaventtiili, 111.)
Liisa (Varaventtiili), Varpu (Älä nuolaise), Kirsti (Vaimoke, 1933), Marjukka
(Tarvaatar 1935), Anja (Nykyhetken tyttölapsi 1937/2006; jatkossa Tyttölapsi),
Leena (Kilroy sen teki, jatkossa Kilroy, 1937/1960) ja Irja (Neiti talonmies, 1954)
ovat kaikki satumaailmasta tutun Tuhkimon sukua. He ovat joko täysorpoja, äitipuolen kasvatteja tai oman äitinsä vihaamia tyttöjä. Romaanissa Kilroy on rankka
aloitus: Leenan itsemurhayritys, joka poikkeaa Valtosen teemoista vahvasti.
Opettajan villikko -romaanissa (1928/1988) on kehitysromaanin piirteitä.12
Romaani kertoo päähenkilön, Tipulin, kehityksestä pikkutytöstä aikuiseksi naiseksi. Kyseessä on kasvutarina. Elämä oli kovakouraisesti tehnyt haaveksivasta
tytöstä järkevän naisen, ”liiankin järkevän”, mikä käytännössä tarkoittaa, ettei
Tipuli usko rakkausavioliittoon, vaan aikoo, sitten kun aika tulee, solmia niin
sanotun järkiavioliiton. Tipuli saa myös itseään vanhemmalta ja kokeneemmalta
työtoverilta varteenotettavia neuvoja:
Silloin (nuoruudessa) odotetaan myös sitä ainoaa, kaikkinielevää rakkautta,
jonka järisyttävän olemassaolon meille selvittävät romaanit, näytelmät, filmit.
Sen odotuksessa annetaan monille kelpo aviomieskokelaille rukkasia ja pot12

Kehitysromaani on romaanityyppi, joka kuvaa päähenkilön kypsymistä, hänen suhdettaan ympäröivään todellisuuteen ja kasvavaa tietoisuuttaan omasta itsestään. Kehitysromaani korostaa yksilön
itsetietoisuuden syvenemistä ja tasapainoista koko persoonallisuuden kattavaa kehitystä, jossa elämän
tiellä sattuneet konfliktit näyttäytyvät tarpeellisina kasvupaikkoina matkalla kohti kypsyyttä. (Aalto
2000, 7.)
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kuja. Ehkäpä jotkut tunnenaiset lopuksi joutuvat rakkauden hurmioon. Järkevä nainen ei koskaan. Painakaa tämä mieleenne, te romaanien pilaamat neitoset! - - Eei! Järkevä nainen valitsee siveän, varakkaan, terveen, raittiin, leppeän miehen, saa lapsia, hoitaa taloutta, on onnellinen. (Opettajan villikko 2,
36–37.)
Tipuli rakastuu neuvoista huolimatta palavasti ja joutuu kamppailemaan
kahden tulen välissä: järki vai rakkaus Ne tuntuvat olevan Tipulin mielestä
yhteen sovittamattomia. Hän kokee kaksi suudelmaa:
Tipuli-parka ei ollut eläessään aavistanut, että joku voisi suudella niin ajatuksia seisauttavasti. (Opettajan villikko 2, 168.)
Tuntui kuin lumiukko olisi suudellut. Mutta se oli järkiavioliiton esimakua. Ja
sitähän hän tahtoi. (Opettajan villikko 2, 179.)
Tipuli luopuu siis rakastamastaan miehestä, koska tämä on liiankin hurmaava, ja
kihlautuu itseään huomattavasti vanhemman, korkeassa asemassa olevan miehen
kanssa. Tipuli pysyy päätöksessään. Opettajan villikon rakkaustarinassa jännitys
säilyy teoksen viimeiselle sivulle saakka. Monien juonen mutkien jälkeen lukija
saa jälleen palkinnon, tiedon siitä, mitä on tiennyt odottaa, tosin valtosmaiseen
tapaan hieman arvoituksellisesti. Tipuli kohtaa lopulta rakastettunsa
yllätyksellisessä tilanteessa. Romaanin päätösluku jää näin tavallaan auki, mutta
hyvällä mielikuvituksella ja hyvällä tahdolla lukija voi uskoa, että Tipuli luopuu
päätöksestään ja hyväksyy mielihyvin rakkautensa ja sen vaatimukset.
Valtonen oli kiinnostunut myös romaaniteknisistä kokeiluista. Kaikkitietävän
kertojan kerronnan rinnalla hän yllättäen käyttää samaa kerronnallista tekniikkaa
kuin Aleksis Kivi romaanissa Seitsemässä veljestä, toisin sanoen näytelmäkirjallisuudelle ominainen ja kaikkitietävä kerronta vaihtelevat. Valtonen viittaakin suoraan lyhyessä repliikissä Aleksis Kiveen. Kyseessä on katastrofin omainen tapahtuma työpaikalla, jota työtoverit, naisjoukko, yhdessä päivittelee. Myhkyrä on
yksi heistä:
Myhkyrä. - - Te olette sentään nuoria. Se on teille lieventävä seikka. Mutta,
minä poloisenpoika! Voi,voi!. (Opettajan villikko 2, 41.)
Vrt. Simeon: Voi meitä poloisia poikia! (Seitsemän veljestä, 399.)
Romaani on monisyinen: naisen ristiriita, naisen lähes koko elämän kattava
dilemma korostuu Opettajan villikossa erityisen voimakkaasti. Rakastuminen ja
rakastaminen eivät sovellu elämään, sen asettamiin ehtoihin eivätkä annettuihin
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normeihin. Onnellisen ja hyvän elämän tae on ”hyvä, leppeä mies”. Intohimoinen
rakkaus on huono vaihtoehto, eikä siihen kuulu avioliitto seuraamuksineen.
Rakkaustarinan sisällä ja sen ohessa näyttäytyvät vakavat, nuorelle naiselle
traumaattiset kokemukset, kuten sota ja kuolema.
Otava on julkaissut neljä osaa käsittävän Opettajan villikko -romaanin
vuonna 1928, ja se on siis Valtosen toinen romaani. Isotekstinen, Gummerus Oy:n
vuonna 1988 julkaisema laitos jakaa teoksen kahteen osaan. (Ks. Kolu 1999, 56–
57.) Ensimmäinen osa kuvailee Tipulin lapsuutta ja maaseutua, jossa hän kasvoi.
Toisessa osassa Tipuli on kasvanut aikuiseksi. Valtonen siirtyy tässä toisessa
osassa myös kuvailemaan pääkaupunkia. Valtonen ei kuvaa Helsinkiä kuten muut
aikalaiskirjailijat. Valtonen on realisti, hän ei nähnyt Helsinkiä metropolina, vaan
asetti kaupungin yleensäkin vastakohdaksi terveelle suomalaiselle maaseudulle ja
sen tervehenkisille kasvateille.
Hätävaran (1938) Vappu kohtaa myös rakkauden, joka koituu hänelle ikään
kuin palkinnoksi kovasta yrittämisestä. Vappu solmii nuorena avioliiton, joka ei
olekaan onnellinen. Miehen elämässä ensisijalla ovat työ ja menestyminen, ja
mies osoittautuu jopa uskottomaksi. Kotiäitinä elänyt Vappu suree kohtaloaan ja
kaipaa miehensä hellyyttä, kunnes havahtuu toteamaan, etteivät onni ja mukava
elämä ole ilmaisia. Hän suuttuu ja sanoo itselleen: ”Höperö Vappu! Koetit pujahtaa paratiisiin kuin konsanaan koira veräjästä. Sait palata häntä koipien välissä
häpeissäsi takaisin.” (Hätävara, 151.)
Vappu keksii keinot pelastaakseen itsensä ja omanarvontuntonsa. Hän perustaa jopa tiilitehtaan ja kirjoittaa romaanin. Tiilitehtaassaan hän paiskii töitä aamusta iltaan ja alkaa ymmärtää senkin, miksi miehet eivät halua vaimojensa käyvän työssä:
Nyt ymmärrän, miksi miehet eivät siedä itseään elättäviä naisia. Kas, he
tietävät kokemuksesta, että työ voi tulla naisenkin sydämessä ensimmäiselle
tilalle ja mies vasta toiselle. (Hätävara, 152.)
Valtosen romaani Tarvaatar (1935) on ehkä muihin teoksiin verrattuna puhtain
rakkausromaani ja romanssin vaateet parhaiten täyttävä. Sankariparin rakkaudessa
on intohimoa ja väkevää tunnetta, olkoonkin, että se on saavutettu samoin
taistelukeinoin kuin muissakin romaaneissa, tuttu viha-rakkaus-suhde toistuu.
Päähenkilö, Marjukka, josta käytetään enimmin nimeä Tarvaatar, on mahtitalon
tytär. Hän on saanut hyvän kasvatuksen, mutta jäänyt nuorena orvoksi ja veli on
hävittänyt kaiken omaisuuden. Hänessä on sama sisu ja selviytymiskyky kuin
muillakin ”Valtosen tytöillä”. Hänellä on sanomisen kyky, mutta hän on muita
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tyttöjä vakavampi, kuten on koko teoksen henki. Leikkimielisyys ja
aikalaisarvostelijain mainitsema ”savolainen sukkeluus” ovat tässä teoksessa
huomattavasti vähäisempiä kuin Valtosen muissa romaaneissa Hiiliristiä (1930)
lukuun ottamatta.
Nykyajan tyttölapsi -teoksen päähenkilö Anja on tyypillinen Valtosen tyttö:
veikeä, kekseliäs, oikeudenmukainen ja kaunis selviytyjä. Näitä ominaisuuksiaan
hän tarvitseekin jouduttuaan tilanteeseen, jossa hänen tulee esiintyä lapsena. Hän
vierailee tätinsä luona viettämässä kesää saarella, jonka omistaa mies, agronomi
Tuomas Ollikainen, Tuomo-setä, Kärsäpään hullu isäntä. Viimeksi mainittua nimitystä Anja käyttää vain salaa, yksin puhuessaan. Tuomas Ollikainen on naisvihaaja, vielä varsin nuori mies, joka ei siedä silmissään nuoria naisia. Näitä hän ei
ole ottanut vastaan saarelleen, josta näin tulee pääasiassa vanhojen naisten kesäleiri. Niinpä Anja muuntautuu pieneksi tytöksi: lyhyt hamonen, rusetti hiuksiin ja
pikkutytön puhetapa. Anja on tosin jo käynyt oppikoulun, mutta reputtanut ainekirjoituksesta. Käy ilmi, että hän on lähtöisin akateemisesta perheestä, jonka hän
nyt reputtamisellaan on lähes häväissyt.
Ristiinpukeutuminen – naisen muuntauminen mieheksi, nuoren esiintyminen
vanhana, naisen miehenä – on yleisesti käytetty motiivi, joka esiintyy muun muassa jo William Shakespearen näytelmissä. Valtosen romaanissa aikuinen nainen
esiintyy pikkutyttönä. Teatteri on omiaan tällaiseen sukupuolella ja iällä leikittelyyn, ja vaatteet ovat tärkeitä tekijöitä (Launis 2005, 325). Valtosen romaanissa
Nykyhetken tyttölapsi (1937) teoksen päähenkilö, nuori nainen esittäytyy pikkutyttönä. Kärsäpäässä esitetyssä näytelmässä – näyttelemäänhän Anja joutuu koko
kesän – on seikkailuja ja kommelluksia lähes lakkaamatta. Anja joutuu näihin
mukaan tahtomattaan, mutta usein myös puhtaasta uteliaisuudesta. Kyllästyttyään
väliin rooliinsa hän muuntautuu omaksi kauniiksi itsekseen, käy kaupungissa
klubilla tanssimassa ja saa ihailijoita jopa Kärsäpään miespuolisista kesäasukkaista ja joutuu tässäkin vaikeuksiin, niistä kuitenkin aina selviten. Leikki on jännittävä; kukaan ei tunnista häntä saaren pikkutytöksi, joka muuntuu torstaitytöksi.
Vain torstai-ilta on satua, muulloin hän sanoo olevansa perheensä parissa. Tuhkimo-teema toistuu jälleen. Anja keimailee häpeämättömästi, koska siihen tuntemattomana uskaltautuu. Iltaisin hän kuitenkin salaperäisesti katoaa, Tuhkimon
tavoin.
Neiti Laamanen säteili. Hänessä oli tulta ja sähköä. Kaikki katsoivat häntä.
Mutta erittäinkin katsoi agronomi Tuomo Ollikainen, Kärsäpään hullu isäntä,
joka parin tuttavansa kanssa oli tullut juhlimaan. (Tyttölapsi, 170.)
66

Agronomi Ollila ”pitää” tästä pikkutytöstä paljon, istuttaa häntä polvillaan ja
lellittelee häntä kaikin tavoin. Tytön joskus oikutellessa hän uhkaa piiskaamisella.
Vaikka piiskaus lasta rangaistaessa tuona aikana oli tavallista, piilee tässä
uhkailussa eroottinen lataus kummankaan osapuolen sitä huomaamatta – ainakaan
tietoisesti. Molemminpuolinen mielihyvä on silti ilmeinen. Anjalla on saaren
kesäasukkaiden joukossa toinenkin ihailija, lukiolaispoika Jarmo, Anjaa
nuorempi, mutta pikkutyttömäisyys toimii. Piiskaamisella Jarmokin oikukasta
Anjaa uhkailee, mutta jää kakkoseksi monivaiheisessa kilpakosintatilanteessa.
Kalastusmatkalla Anja värähtää vilusta, ja Tuomo-setä kiertää käsivartensa Anjan
hartioiden ympärille ja painaa tytön rintaansa vasten. Kukaan veneessä ei pitänyt
asiaa minään – ”ellen minä (Anja) itse. Eikä minusta ole väliä!” (Tyttölapsi, 104.)
Agronomi Tuomo Ollila voittaa kilpakosinnan, ja Anja päätyy hänen vaimokseen – ei kuitenkaan ilman koulutusta. Talouskoulu on sovelias, sillä tarvitseehan
agronomi kunnon taloudenhoitajan. Valtonen on ironinen: Anja-raukka ei tiedä
joutuvansa vaimolle soveliaiksi katsottujen tehtävien ohella toimimaan myös
kotiapulaisena. Agronomi antaa monimielisen vastauksen kysyttäessä hänen mielipidettään Anjasta: ”Liian tottelevainen nykyhetken tyttölapseksi.” (Tyttölapsi,
202.)
Juonikuvio Älä nuolaise -romaanissa on kompleksinen: päiväkirjan kirjoittaja
Varpu rakastuu korviaan myöten esimieheensä, Asser Äyräpäähän, jolle hän oitis
miehen nähtyään antaa nimen ”Luomakunnan kruunu”. Hän lyhentää sitten nimen
päiväkirjaansa: L.Kr. Varpu saakin kokea romanssinpoikasen L.Kr:n kanssa yhden iltapäivän ajan.
Hän kumartui ylitseni ja suuteli. Minä olin hiljaa kuin särki ongessa.
Tämä oli nyt kuitenkin sitä, mitä olin halunnut, vaikka se ei toteutunutkaan
suunnitelmieni mukaan. Olimme metsässä koko sen päivän. Hän hajoitti
hiukseni, punoi niihin sinisvuokkoja, sanoi minua sinipiiakseen. Hän kanteli
minua sylissään kuin vuorenpeikko. Me telmimme kuin kaksi lasta paratiisin
pientarella, hyväilimme toisiamme, kuin emme saisi siitä koskaan
tarpeeksemme.
Hän riisui kengän jalastani. Suuteli nilkkaani. Suuteli polveani.”Onko sinua
kukaan ennen näin suudellut?”
”Ei”. (Älä nuolaise, 31.)
Paimenidyllin päätösjaksosta lukija voi jo aavistaa, että vasta koettu onni ei ehkä
olekaan pysyvää.
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”Minä näin sinut ensisilmäyksellä vaaralliseksi naiseksi. Siksi kartoin sinua.
Nyt olen kuitenkin joutunut pauloihisi. Miksi ei vihasi minua kohtaan ollutkaan todellista? Miksi et kynsinyt, miksi et purrut, Kekälesilmä? Se olisi ollut
onneksi sinulle ja – minulle”. Hän kääntyi. Pakeni. (Älä nuolaise, 32.)
Varpu ei osannut tehdä miehen käytöksestä oikeita johtopäätöksiä, vaan oli
onnellinen.
Seuraavana
aamuna
hän
sitten
huomaakin
lehdessä
kihlausilmoituksen: L.Kr. ja Varpun lapsuuden ystävä Satu ovat kihlautuneet.
Mies, Asser, on siis päättänyt ”naida rahaa” – Satu on varakkaan perheen tytär.
Varpu joutuu elämään pariskunnan läheisyydessä, ohuen seinän takana ja kuulee
kaiken, mitä tapahtuu. Hän auttaa Satua monin tavoin, etenkin lastenhoidossa
Satun sairastuttua keuhkotautiin. Asser toimittaa Satun sairaalaan eikä salli tämän
enää tavata lapsiaan. Satu kuolee, mutta ehtii ennen kuolemaansa pyytää Varpua
hoitamaan lapsiaan. Asser Äyräpää kihlaa leskeksi jäätyään Varpun elämän
”käärmenaisen”, Aina-Siviän, mutta yrittää sitä ennen vielä saada aikaan
sovinnon Varpun kanssa. Varpu kirjoittaa päiväkirjaansa:
”Seisoimme hiljaa, minä ja hän, ja katsoimme silmästä silmähän”, sanoo runoilija kauniisti tällaisesta tapauksesta.
”Varpu, minä olen ajatellut sinusta monta ilkeää ajatusta. Voitko suoda ne minulle anteeksi?” Samoin minä sinusta, vastasin ilman anteeksipyyntöä. - ”Sano vain sana, niin mikään lupaus ei sido minua keneenkään muuhun kuin
sinuun! Sinusta tulee pikkuvaimoni. Varpu, sinä teet minut hulluksi kylmillä,
ivallisilla kekälesilmilläsi”
Ulos! oli anoa sana, jonka sain suustani. (Älä nuolaise, 89–90.)
Varpun usko miehiin loppuu tähän.
Aina-Siviä on ilkeä ja salakavala pyrkyri. Hän metsästää miehiä ja onnistuukin,
tiettyyn pisteeseen saakka. Aina-Siviä muistuttaa kyläfarssien kömpelönkoomista
henkilöä, jolla on vain yksi ominaisuus – ilkeys. Tässä toistuu kuvauskonventio,
joka on tavallinen kansansaduissa ja populaariviihteessä. Rakkausviihteessä esiintyy usein pari, hyvä ja paha nainen. Juuri tällainen naispari ovat Älä nuolaise romaanin Satu ja Aina-Siviä. (Aalto 2000, 46.) Yleensä Valtosen romaanien taustahenkilöt toimivat kulissina; heidän osuutensa romaaneissa rajoittuu eräänlaiseksi ”kuoron jäseneksi”, taustaksi tapahtumille, kuten maisema. Taustahenkilöillä ei
ole sielua; he eivät muutu eivätkä kehity. Värikkyyttä he kuitenkin tuovat teok68

siin. Aina-Siviällä, niin karrikoitu kuin hän onkin, nimeään myöten, on romaanissa kuitenkin suurempi rooli: hän on Varpulle ja Varpun elämälle suuri uhka, koska
tuntee tämän surkean alkuperän, mutta itseään täynnä olevana ja tyhmänä hän ei
huomaa käyttää tilannetta hyväkseen. Tosin Varpullakin on takataskussa vastaavanlainen uhka Aina-Siviän pään menoksi, joten peli on niiltä osin tasan. Uusi
vaimo muuttaa Satun ja entiseen kotiin, ja niin Varpu saa ohuiden seinien vuoksi
seurata tämänkin avioliiton vaiheita; hän kuulee aluksi kuhertelut ja myöhemmin
jokailtaiset riidat eikä jaksa jokaista toraa erikseen päiväkirjaansa kirjata:
”Sinä et rakasta minua enää, koska noin kylmäverisesti luotasi työnnät. Rakkaus antaa paljon syntejä anteeksi. Yhyy! Sinä et ole koskaan rakastanut minua. Yhyy, Yhyy”.
Loppu sama kuin sivulla 105. Hyvää Yötä! Täytyy säästää paperia, niin paperitehtaalla kuin olenkin. (Älä nuolaise, 116. )
Valtonen ei kuvaile avioliittoa hyvänä ratkaisuna, vaikka hänen sankarittarensa
sitä toivovat ja odottavat. Useimmat romaanit päättyvät perinteiseen, klassiseen
tapaan: rakastavaiset saavat toisensa. Aina-Siviälle käy kuitenkin huonosti;
avioliitto on solmittu väärin perustein ja päättyy siten, että aviomies antaa hänelle
lähtöpassit. Paha saa lukijaa tyydyttävästi palkkansa. Aina-Siviä jatkaa kuitenkin
elämäänsä mitään oppimatta ja keinoja kaihtamatta.
Varpun rakkaustarina jatkuu kuitenkin vielä romaanissa Kunnankirjuri (1931)
onnelliseen päätökseen: Varpu saa rakastamansa miehen ja lapset.
Varpu, Satu ja Aina-Siviä ovat keskeisiä hahmoja Valtosen tyttögalleriassa:
sankaritar, ystävätär ja kilpailija. Yleensä Valtosen sankarittarilla ei ole ystävättäriä, vain kilpailijoita, joten Satun ja Varpun ystävyys on poikkeuksellinen. Lapsuuden aikainen ystävä Satu merkitsee Varpulle paljon. Satu ja hänen äitinsä,
tohtorinna, olivat Varpulle hyviä. Varpu, pyykkärin lapsi, sai leikkiä heidän kauniissa puutarhassaan. Aikuisena, naimisissa ollessaan Satu on kodin enkeli, kirjaimellisesti. Hän on paitsi kaunis, myös lähes ylimaallisen hyvä, lempeä ja uhrautuva ja antaa käyttää itseään hyväksi. Hän vastaa täydellisesti sitä naiskuvaa,
joka luotiin 1800-luvulla – karrikoituna tosin, kuten lähes kaikki Valtosen henkilöt. Nimi Satu toimii kantajansa ominaisuuksien kuvastajana. Satu on satu, epätodellinen hyvyydessään. Hän ei kuulu Valtosen vahvojen tyttöjen joukkoon, ja
niinpä Valtonen antaa hänen tuhoutua juuri ”hyvien” ominaisuuksiensa vuoksi.
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Kuinka rohkeasti pieni, kelmeä haamu katseli kaameaa kuolemaa kasvoihin.
Ei hän saanut edes viimeistä suukkoa antaa jäähyväisiksi pienoisilleen. Mutta
hän ei itkenyt. (Älä nuolaise, 75.)
Nimien valinnoilla on tässä romaanissa erityinen merkitys: Satu ei kuulu eikä sovi
elämän realiteetteihin, Varpu taipuu, mutta ei taitu, Aina-Siviä puolestaan on
parodia nimestään. (Ks. Malmio 1955, 5)
Romaani Hiiliristi (1930) erottuu Valtosen muista romaaneista tekijän ainoana yrityksenä siirtyä vakavampaan ja korkeavireisempään tyylilajiin. Romaanin
sävy on väliin peräti ahdistava; asetelmassa on suorastaan balladinomaista jylhyyttä. Valtonen vaihtelee tässä romaanissa myös kertojan näkökulmaa. Tarina on
näin etäännytetty eikä tarjoa lukijalle suoraa samastumismallia. Hiiliristi ei ehkä
tästä syystä saavuttanut yhtä suurta suosiota kuin aiemmat romaanit. Romaani
osoittaa kuitenkin taiteellista kunnianhimoa ja kokeilunhalua. (Ks. Kolu 1999,
57.)
Hiiliristi-romaanissa ei näyttäydy Valtosen kiitetty, hauskaan sukkeluuteen
perustuva kielenkäyttö, hänen taitonsa näkyvät sen sijaan luonnon ja ympäristön
kuvailuissa. Tapahtumien synkkyys heijastuu heti kirjan alkuvaiheessa: ”Silloin
alkoivat harmien harmajat sarjat Iso-Iivarin elämässä.” (Hiiliristi, 15.)
Romaanin päähenkilö Inga on Ison-Iivarin tytär. Iso-Iivari on suomenruotsalaisuuden puolustaja, jonka suku on nälkävuosina siirtynyt Pohjanmaalta keskelle
Savon ja Karjalan rajamaita. Hän saa vihatuksi naapurikseen Savolaisen Hintun,
jonka tyttären Riitan hän pelastaa härän hyökkäykseltä; Iso-Iivari kuolee ja lausuu
tyttärelleen viimeisinä sanoinaan: ”Kosta!” Kyseessä on kahden rikkaan talollisen
ja heidän sukujensa välillä vallitseva leppymätön viha. Inga on täynnä vihaa,
kaunaa ja katkeruutta ja on pakahtumassa rakkauden puutteeseen. Selviytyjä hän
on, mutta tuhoaa ympäristönsä ja läheistensä elämän. Silti, kohdatessaan aitojen
ja rehellisten ihmisten hyvyyden itseään kohtaan hän tuntee itseinhoa ja kaikkoaa
pois heidän luotaan. Ingan kohdalla Valtonen etsii psykologista otetta siinä osittain onnistuen. Arvoitukseksi Inga kuitenkin jää.
Inga ei tuntenut itseään. Outo peto, jonka olemassaolon hän joskus oli aavistanut, oli päässyt irti. Ilkeä ilo riemuitsi sielussa. Mitä räikeämmin hän osasi
sättiä, mitä syvemmän haavan iskeä, sitä tyytyväisemmäksi hän tuli. Lopulta
tuntui, etteivät sanat tarpeeksi haavoittaneet. Täytyi saada iskeä nyrkillä, täytyi kynsiä, sylkeä. (Hiiliristi, 220.)
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Inga löytää kuitenkin rakkauden, jonka hintana on kaiken hyvän tuhoaminen.
Hiilellä piirretty risti on ainoa, joka jää näkyviin ja muistoksi Ingasta. Risti
piirrettiin hiilellä uunin kylkeen, kun Inga harvinaisena vieraana ensimmäisen
kerran astui taloon, joka koituu hänen kohtalokseen. Hiiliristi ei saanut Valtosen
ystäviltä kiitosta eikä suosiota kaiketi korkealentoisen tyylinsä ja vaateliaan
romaanitekniikan vuoksi (Kolu 1999, 57). Valtosen kokeiluna se ansaitsee silti
huomionsa.
Valtosen varsinainen selviytyjä-sankaritar on Kerttu romaanissa Rakas Vihtori
(1950). Lukija saa seurata hänen elämäänsä pikkutytöstä lähtien. Hänen menestystarinansa lienee Valtosen loistokkain ja erittäin monivivahteinen. Suutarin
verstaasta lähtöisin ja nahjusmaisen petollisen miehen vaimona hän suoriutuu
filosofian maisteriksi, kunnanvaltuuston jäseneksi ja vielä siitäkin eteenpäin.
Tähän hänet vie hänen oma voimakas tahtonsa; hän ei kuitenkaan ole nousukas,
kuten äitinsä, hänellä ei ole erityistä halua rikastua, mutta hän on ahkera, lahjakas
ja tarmokas nuori nainen, joka Valtosen tyttöjen tapaan ei anna lannistaa itseään.
Kehitysromaanin piirteitä tässäkin teoksessa on.
Romaanissa Neekerityttö peilaa (1957; jatkossa Neekerityttö) on suoraviivaisempi ja kevyempi ote. Teoksessa ei kohdata vakavia ongelmia. Päähenkilö Tyyskän pahimpia kokemuksia ovat, ettei hänelle suunniteltu rooli vastaa hänen odotuksiaan, toiveitaan ja taipumuksiaan:
”Siellä (emäntäkoulussa) minä havainnollisesti tajusin ensi kerran, että emäntäkoulu samoin kuin avioliittokin on iankaikkista leipomista, paistamista, parsimista, paikkaamista, nappien ompelemista, pyykkiä, silitystä, pesua, pesua
ja pesua. Emäntäkoulussa saa toki työstä arvosanan, mutta mies ja perhe eivät
edes kiitä.” Emäntäkoulu lopetti myös avioitumishaaveet. (Neekerityttö, 25.)
Tyyskälle on nappien ompelusta tullut kynnyskysymys ja avioehto. ”Jokainen
ommelkoon itse nappinsa!”
Valtonen tarjoaa yhden ainoan yllättävän loppuratkaisun teossarjassaan, vaikka kyseessä on rakkausromaani. Teoksessa Poikamiestyttö (1966) päähenkilö, Piityttönen, ei löydäkään rakkauttaan eikä sitä niin etsikään, vaan jää vapaana odottamaan kohtalonsa täyttymystä. Lukija saa silti kokea tiukkaakin jännitystä aivan
kuten aiemmissa romaaneissa. Teoksen loppumetreillä, kuten aina, jännitys laukeaa, mutta tällä kertaa toisin. Tässä näkyy jo nykyviihteelle tyypillinen loppuratkaisu: nuori nainen ei välttämättä päädy rakkaussuhteeseen ja sitä kautta avioliittoon, vaan kulkee reippaasti omaa tietään mahdollisuutensa työssään ja ihmissuhteissaan hyvin tuntien.
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3.3.2 Naisilta kielletty
Liisa (Varaventtiili), Kirsti (Vaimoke), Tipuli (Opettajan villikko) ja Marjukka
(Tarvaatar) ovat musikaalisia, mutta ammatillisesti käytettynä se taito oli heiltä
kielletty. Liisa soitti kuitenkin aina, kun häneltä sitä pyydettiin, ja purkaa
tuntemuksiaan paitsi päiväkirjaansa, myös pianonsoittoon. Sama aihe toistuu Aino
Räsäsen romaanissa Soita minulle Helena ja on tiettävästi yleinen eri maiden
rakkausromaaneissa. (Pennanen 1967, 249.) Romaanin Ville viekastelee taas
(1945; jatkossa Ville viekastelee) päähenkilö Ville, nuori kaunis nainen, soittaa
pianoa ja myös laulaa; laulua hän on jopa opiskellut. Hän kutsuu sitä kuitenkin
vain ajanvietteeksi eikä anna taiteellisuudelleen enempää tilaa.
Musiikki on länsimaisessa kulttuurissa vahvasti sukupuolittunut ilmiö. Taidemusiikkia on länsimaissa usein määritelty feminiiniseen alueeseen kuuluvaksi.
(Leppänen & Rojola 2004, 71–72.) Eila Pennanen kysyykin, ymmärrettiinkö
musiikki tai taide yleensä hämärästi seksuaalisuuden sukulaisilmiöksi. Tutkijoita
on kiinnostanut, miten patriarkaaliset ideologiat ovat vaikuttaneet naiseen ja miten ne ovat saaneet aikaan sen, että nainen on suljettu pois taiteen tuottajana.
Miesten taiteen muusana hänet on kyllä hyväksytty. Musiikki tai taide on hämärästi tajuttu siten, että naisen musisoiminen olisi seksuaalisesti kiihottavaa. Joissakin ”Helenan” kohtauksissa näin voidaankin tulkita olevan. (Pennanen 1967,
248–249.)
Pääsy taiteen pariin sen tuottajana alkoi naisille olla mahdollista, joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta, vasta 1800-luvun lopulla. Miehet ovat pitäneet
haitallisena sitä, että naiset, jotka ovat astuneet taiteen pariiin. He tunkeiljoina
sellaiselle kulttuurin alueelle, joka perinteisesti on nähty miehiseksi, tunkeilijoina,
siitähuolimatta, että musiikki on koettufeminiiniseksi. Miesten taholta naisten
astuminen taiteen pariin, sellaiselle kulttuurin alueelle, joka perinteisesti on nähty
miehiseksi – siitä huolimatta, että musiikki on koettu feminiiniseksi ilmiöksi – on
pidetty haitallisena; nainen on tunkeilija. ”On kuin esteettisiin kukkatarhoihin
tunkeutuisi jotakin arkipäiväistä, yksityisyyden maailman latistava tuulahdus.”
Näin sanoo Rafael Koskimies pyrkiessään osoittamaan Minna Canth. arvottomaksi, varsinkin suomalaisen kulttuurielämän ja suomalaisen kirjallisuuden piiriin
kuulumattomaksi. (Lappalainen 1990, 88–89.)
Valtonen antaa romaaneissaan taiteelle ja taiteellisuudelle vain vähän tilaa,
mikä ei tarkoita sitä, ettei taiteella Valtosen ja hänen teostensa kautta olisi merkitystä. Valtonen ei selittele; lukijan pääteltäväksi jää löytää teosten niukoista kannanotoista taiteen merkitys, mikä se on, tai mitä se voisi ihmiselle olla. Tyttöjen
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taiteiden harrastus ueimmin supistuu pianon soittoon. Vaimokkeen Kirsti on lukkarin tytär; hän on saanut opetustakin – ammattina se kuitenkin häneltä kielletään,
vaikka hän toimii isänsä sijaisena kirkonmenoissa. Hän säesti virsiä niin paljon,
että alkoi yhdistää kaikki näkemänsä numerosarjat virsinä. Häntä kosiskelevan
miehen autorekisterinkin numeron 207 hän assosioi virteen ”Sun haltuus rakas
Isäni” – ja kutsuu autoa sillä nimellä. Hän vakuuttaa valmistuvansa urkuriksi.
Maisteri Miettisen, koulun opettajan, tuomio on kuitenkin masentava:
”Jaa! Soitathan sinä mukiinmenevästi. Mutta ´ei ole mieskupparia eikä naislukkaria´. Mene sinä vain naimisiin, kun ottaja ilmestyy! Me miehet emme
ole niin ranttuja. Meille kelpaa pikku hupakko, kunhan sillä vain on siro
kroppa ja kauniit kasvot ja nehän sinulla on.” (Vaimoke, 30. )
Myös Kirstin aviomies kieltää vaimoltaan urkurikoulutuksen. Liisa puolestaan
säesti koulussa virsiä ja soitti pianoa kotona ilokseen, mutta myös silloin, kun
koki surua. Apteekkarin kutsuilla Liisaa kosiskeleva ”lääkemies”, nuorten naisten
tavoittelema tohtori Korpinen, huomaa musiikin merkityksen Liisan elämässä.
Liisa tunnustaakin, että olisi jo aikoja sitten kuollut ikävään, ellei hänellä olisi
muuttokuormassaan ollut pianoa mukana. Tarvaatar on saanut pianonsoiton
opetusta hänkin. Hän jää jouluna karjakkokoulussa yksin agronomineidin
hallitsemaan asuntolaan ja nauttii hetken siivottuaan huoneet ihanasta
rauhallisuudesta ja kodikkuudesta.
Kun en moneen pitkään kuukauteen ollut soittanut muuta kuin rainnan reunaa
maitosuihkulla, en jaksanut vastustaa kiusausta, vaan istuuduin pianon viereen. ”Jouluyö, juhlayö” toi mieleeni pappilan, sedän, tädin ja ystävälliset
kahvitantit. (Tarvaatar, 19.)
Tarvaatar joutuu ottamaan kantaa pianonsoittoonsa myöhemmin edettyään
elämässään opettajaksi ja siten opettajanhuoneen yhdeksi jäseneksi. Häneltä
kysytään: mikä on harrastuksesi? Tarvaatar ei nöyryydessään tohdi kertoa
kaikkea, ja koska kokee, ettei ole mikään pianotaituri, ei hän uskalla mainita
pianonsoittoa harrastuksekseen.
Vaikenemalla välttää turhat jaaritukset. Ja sanoohan sananlasku vaikenemista
kullaksi, vakke´ei se kulta pahasti mieltä ilauta, kun toinen sananlasku väittää
vaikenemisen hölmöjen hyveeksi. Minusta tuntuu, että opettajatoverini soveltavat minuun tätä viimeistä viisautta. (Tarvaatar, 46.)
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Pianonsoittoa pidettiin soveliaana harrastuksena säätyläistytöille 1800-luvulla–
muunlaisen taideharrastuksen jäädessä toiseksi, mikäli lainkaan hyväksyttävänä.
Charlotta Falkmanin romaanissa Nyårsafton (1848) pianonsoittotaito ja musiikki
yleensäkin
harrastuksena
liittyvät
keskiluokkaiseen,
sivistyneeseen
naisihanteeseen. ”[F]alkman käyttää musiikkia, samoin kuin lukemista keinona
ivata keskiluokkaista nousukasmaisuutta”. Romaanin Idan soittotaito on osoitus
hänen sivistyneisyydestään verrattuna tätiin, jonka ihailee aatelisia ja tuskin
erottaa Ukko Noan Straussin valssista. Musiikki toimii myös siltana
rakastavaisten välillä; Idan taiteellisuus ja soittotaito nostavat hänen arvoaan
Ferdinandin silmissä. (Launis 2005, 327). Valtosen tavoite on täsmälleen sama.
Kerronnan sävy – siis miten kerrotaan -vain on toinen. Hänen ”hyvät” tyttönsä
ovat keskiluokkaisia ja sivistyneitä. He osaavat soittaa pianoa ja urkuja.
Valtosen romaanissa Varaventtiili tavoiteltu poikamiestohtori, tohtori Korpinen, pyytää apteekkarin kutsuilla Liisaa soittamaan; Liisa soittaa ja saa osakseen
ylistystä ja kunniaa. Nousukasporvarin luokkaan sijoittuvan neiti Iipon, koulun
johtajan tyttären, kunnianhimona ja ainoana toiveena on löytää varakas ja sivistynyt mies. Mitä soittotaitoon tulee, ”neiti Iippokaan ei voinut muuta kuin kadehtia
Liisaa, sillä hän ei osaa edes ´Ukko Noaa´ yhdellä sormella.” (Varaventtiili, 108.)
Kilpailun – kilpailustahan on kysymys – tässä erässä hän häviää yliopistoopinnoistaan huolimatta. Illan lopuksi on vielä tanssiakin. Tohtori vie talon emännän ensimmäisenä tanssiin, mutta seuraava onkin Liisa, mikä aiheuttaa kohahduksen salissa: ”kuului kohahdus, kun otin ensimmäisen askelen tohtorin käsivarren
varassa” (Varaventtiili, 108). Liisa poistuu kuitenkin juhlista kesken neiti Iipon
ilmeisen mustasukkaisuuden ja ”pahoinvoinnin” vuoksi: ”Minulle olivat tohtorit
ja miehet yleensä ilmaa.” (Varaventtiili, 110.)
Myös näyttämötaide antaa Liisalle mahdollisuuden osoittaa kykyjään. Kylällä
esitetään näytelmä Pohjalaisia, ja Liisa esittää Liisaa. Yleisö on haltioissaan:
”Mutta tehän vasta taiteilija olette. Kuulkaapa, näyttämö on teidän työmaanne
eikä luokka.” (Varaventtiili, 193.) Kolmannessa näytöksessä on rakkauskohtaus,
joka saa monet kielimään mustasukkaisesti Liisasta ja liittävät hänet Harrin osaa
näyttelevään tohtori Korpiseen. Voitto Liisalle jälleen: apteekkari on innostunut.
Kun Liisa kiittelee Jussia, hehkuttaa apteekkari Liisan suoritusta lisää:
”No jaa! Rakastelu meni ainakin mallikelpoisesti. Kuulkaahan neiti! Miksi ette ole antautunut näyttelijättäreksi? Uskokaa minua, teillä on siihen kaikki
edellytykset!” (Varaventtiili, 193).
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Liisa ei todellisuudessa ollut valmis rakastelukohtauksiin tohtori Korpisen kanssa,
mutta osasi näytellä.
Älä nuolaise -romaanin Aina-Siviäkin harrastaa taiteita: lausuntaa ja kuorolaulua. Hän toimii jopa kuoron johtajana. Hänen ”taiteellisuutensa” ei ole todellista, vaan hänen omaa kuvitelmaansa ja arvostusta itselleen kerjäävää ja toimii
lisäksi pääsylippuna kirkonkylän hienoston ja sivistyneistön piiriin. Varpu, romaanin päähenkilö, kirjaa huomioitaan:
Taiteilija, lausuja on tämä rouva vielä. Hän on antanut lausuntailtoja m. m.
Yliopistolla.
En ole vielä ollut ilkeä. Kärsivällisesti kuuntelen hänen taiteilijalahjojensa
ylistystä. Voisin kuitenkin avata leukani ja mainita, mitä julkinen arvostelu
lehdissä sanoi tuosta paljon puhutusta lausuntaillasta. - - Arvostelussa vain
lyhyesti todettiin, ettei Aina Ahosta13 ikinä tule lausujaa, ja ihmeteltiin itsekritiikin puutetta. (Älä nuolaise, 95.)
Romaanissa Opettajan villikko taide ja taiteellisuus on saanut eniten huomiota
osakseen. Tipuli haaveilee musiikkiopistoon menosta. Isä antaa asiaan
suostumuksensa, mutta isoveli, lääketieteen kandidaatti, napsauttaa halveksivasti
savukkeestaan tuhkan ja sanoo isonveljen mielipiteenä:
”Meikäläisen ei kannata mennä musiikkia opiskelemaan vähin taipumuksin.
Ei jokaisesta, joka pianoa vähän rämpyttää, tule taiteilijaa, ja tusinataiteilijoita on jo liiaksi nälkää näkemässä. Tytöstä on kapisteltava pois kaikki joutavat
taiteilijaunelmat. - - Meidän on nähtävä selvä totuus hänenkin puolestaan.”
(Opettajan villikko 1, 237.)
Veli jatkaa ehdottamalla Tipulille järkevää ratkaisua elämänuran valitsemisessa:
”olemme tässä päättäneet, että sinä jätät kerta kaikkiaan taiteilijahoureet ja
hankit itsellesi kunnon viran. Syksyllä menet Helsinkiin lukemaan alempaa
hallintotutkintoa ja parin vuoden kuluttua olet valmis virkamies”. – - ” Tietysti laki on hiukan yksitoikkoista ja ikävää. Luuletko, että ihmiset ryhtyisivät
ikäviin töihin, jos aina olisi tarjolla hauskoja ja hyödyllisiä hommia, kanaseni?” (Opettajan villikko 1, 241.)
Perheen painostuksesta Tipuli lupaa lukea yliopistossa alempaa oikeustutkintoa.
Taide ei kuitenkaan katoa Tipulin elämästä. Hän on salaa rakastanut
13

Aina Siviä on omaa sukua Aho

75

koulutoveriaan, joka on menestyvä viulisti, ja rakkaustarina päättyy onnellisesti,
tosin monien mutkien jälkeen. Tipuli itse osoittautuu paitsi ”elämäntaiteilijaksi” –
hän saa osakseen arvostusta ja kunnioitusta kaikkialla – myös
monilahjakkuudeksi: hän on kirjoittanut romaanin, jota arvostelijat kiittävät.
Tipulista tulee kuuluisa kirjailija. Kirjan nimi on paljonpuhuva: ”Liian kauniin
miehen vaimo”. Tipulin purkaa kirjassaan pelkoaan avioitua liian komean ja
naistenmieheksi leimatun viulistin kanssa, vaikka tätä rakastaakin.
Valtosen tytöt lukevat myös kirjoja. Lukemista ei yleensä pidetty naisille suotavana. Sen pelättiin uhkaavan naiselle kulttuurisesti määriteltyä roolia äitinä ja
kodin hengettärenä. Toki naiset saivat lukea, mutta vain tietynlaista kirjallisuutta,
hyvää, moraalista ja kiinnostavaa, muun muassa sen vuoksi, että heistä tällöin
kehittyisi hyviä kasvattajia ja he olisivat tällöin myös puolisoilleen kiinnostavampaa seuraa. (Launis 2005, 299–300). Valtosen tytöt lukevat kuitenkin vain matkustaessaan, ajankuluksi. Varaventtiilin Liisa istuu junassa, jossa kaupataan matkustajille lukemista. Liisaa vastapäätä istuu nuori nainen, joka valitsee lukemisekseen Courths-Mahleria. Nuoren naisen mielestä kirjailija on ”oikea elämän ja
rakkauden kuvaaja”. Liisa hymähtelee itsekseen, mutta ottaa laukustaan saman
kirjailijan teoksen, seikka jota hän ei kuitenkaan halua julkistaa. Varpu (Älä nuolaise) puolestaan löytää kirjallisuudesta vastauksia ja elämänohjeita:
Olen aivan varma, että kohtalo on määrännyt minut esimieheni vaimoksi.
Hyväinen aika! Eihän se mikään yliluonnollinen asia ole. Onhan ennenkin
sellainen ihme tapahtunut, että esimies on nainut alaisensa kauniin tytön. Niin
kävi Bertha Ruckìn ”Virallisessa morsiamessa” ja monessa muussa kirjassa. –
- Luin eräästä kirjasta, että ihminen on sitä, mitä hän tahtoo. – - Eräässä toisessa kirjassa sanotaan, että ”jos haluat pauloihisi miehen, älä anna hänen olla
varma itsestäsi”.” (Älä nuolaise, 26.)
Valtonen tuntee Flaubertinsa, Madame Bovaryn, joka tuhoutuu ”vaarallisen
lukemisen” vuoksi. Naisten lukemisen vaarojen varoittelusta tuli 1800-luvun
mittaan kirjallisuuden vakiomotiivi (Launis 2006, 301), ja oli sitä vielä pitkään.
Varpu-rukka, niin viisas kuin muuten olikin, lankesi tähän ansaan. Mutta sitaatin
viimeinen lause varsinkin on uponnut Varpuun kuin sulaan voihin. ”Varpu
Vapaata et koske, ellet ensin kosi!” (Älä nuolaise, 26). Tämän valan Varpu
kuitenkin rikkoo kokiessaan paimenidyllin rakastamansa miehen kanssa ihanan
kesäisenä sunnuntaipäivänä. Valtonen antaa väliin periksi romanttiselle
rakkausdiskurssille, ei kuitenkaan koskaan varauksettomasti.
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Valtosen tytöt eivät ole alistuvia eivätkä hevin sopeudu perinteiseen naisen
rooliin. Taiteellisia taipumuksiaan he eivät kuitenkaan voi toteuttaa. Niinpä Varaventtiilin Liisa lausuu aviosäätyyn astuessaan: ”Hyvästi näyttämö ja taide.” (Varaventtiili, 240.) Mutta hän sanoo myös:
Elämän aurinko on yhtäkkiä ruvennut lämmittämään täydeltä terältä orpolastaan. Tunnen itseni siirretyksi Grönlannin jäätiköltä Sisiliaan, kukkivan appelsiinipuun alle. En ole enää yksin tallaamassa maailman rantamalla. Minulla on hän, jota rakastan ja joka rakastaa. (Varaventtiili, 238–239.)
Valinta on tehtävä. Taide, ura ja ammatti ja lähes kaikki muu jääköön, kunhan on
se mies, se tietty mies, joka antaa naiselle elämän sisällön ja tarkoituksen.
Valtonen antaa lopulta aina tavallaan periksi lukijoittensa toiveiden mukaisesti.
Terävästi ajatteleva lukija voi silti aistia rivien välistä kritiikkiä: naisille voisi olla
merkittävää omien taipumusten mukainen elämäntyö, pelkästään ihastuminen,
rakastuminen ja rakkaus eivät elämänsisällöksi ehkä voi olla riittäviä. Vastausta
tähän dilemmaan eivät Valtosen teokset suoraan anna, ajattelemisen aihetta sen
sijaan tarkasti lukeville sitäkin enemmän.
3.4

Juoruilua ja itseanalyysia

3.4.1 Kirjeet
Valtosen tytöt kirjoittavat pääsääntöisesti päiväkirjoja. Tutkimukseni piiriin kuuluvassa teossarjassa Valtonen on käyttänyt kaikkitietävää kerrontaa lukuun ottamatta teoksia Hiiliristi (1930) ja Kilroy sen teki (1937). Hiiliristi, jonka tulkitsen
kokeiluksi, pyrki olemaan vakavasävyinen ja vakavasti otettava romaani. Se
poikkesi muusta tuotannosta muun muassa kerronnaltaan. Valtonen käyttää teoksessa kaikkitietävää kerrontaa, eikä teoksen päähenkilö, Inga liioin kuulu olemukseltaan Valtosen homogeeniseen tyttöjoukkoon.
Kirje-ja päiväkirjaromaanit ovat tyypillisiä naiskirjailijoille, olkoonkin, että
ne 1700-luvulla olivat miesten suosimia muotoja14. (Ks. Launis 2005, 111.) Kirjemuoto onkin ehkä tästä syystä pitkään kiinnostanut feminististä kirjallisuudentutkimusta, vaikka suhtautuminen lajiin on ollut ristiriitaista. On sanottu, että kirje

14

Kirjeromaani oli 1700-luvulla suosittu fiktion muoto. Vaikka kirjeromaaneja kirjoittivatkin tuolloin
miehet, mm. Goethe ja Richardson – sentimentaalisen rakkausromaanin luoja, feministinen tutkimus
on nostanut esiin sen, miten kirjeromaani muotoutui naisten käsissä (Launis 2005, 11).
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sallii tunteiden vapaan ilmaisun, mutta toisaalta se on myös nähty naisten ilmaisua rajoittavana. 1990-luvulla on tätä näkemystä arvosteltu ja katsottu sen syyllistyvän genre-essentialismiin. Tutkimuksissa on sen sijaan ”[p]ainotettu kirjeiden ja
päiväkirjojen muuttuvia historiallisia konteksteja” (Grönstrand 2005, 111–112).
”[M]inän kirjoitusten suosio on kytkettävissä eurooppalaisen modernien yhteiskuntien sivilisaatioon ja subjektin muotoutumiseen. Niistä tuli itseanalyysin ja
itseilmaisun välineitä, joissa myös ruumiin kurinalaisuudella oli merkitystä. - ´Siviloituneisuus´ merkitsi ennen muuta oman ruumiin hallintaa.” (Grönstrand
2005, 112.) Rakkauden ja ystävyyden ilmaisut naisten kirjeissä toisilleen toistavat
usein rakkausdiskurssia. Koska naisten katsottiin 1800-luvulla olevan luonnostaan
vailla seksuaaliviettiä, pidettiin naisten välisiä intensiivisiäkin suhteita ja niiden
ilmaisuja vaarattomina. (Launis 2005, 116.)
Raja kirje- ja päiväkirjaromaanin välillä on häilyvä. Yhteistä näille kirjoitusmuodoille on kirjoittajan läsnäolo sekä tässä ja -nyt olon luonne. Yhteistä on
myös minä-keronnalle tyypillinen kertojan keskittyminen itseensä ja oman itsensä
analysointiin ja itseään koskevaan pohdiskeluun. (Grönstrand 2005, 110–111.)
Kirstin (Vaimoke) kirjeet sisarelleen Amerikkaan eivät sisällä sentimentaalisia
tunteenilmaisuja. Rakkaudiskursi on muuttunut; sitä ei Kirstin kirjeissä ole olemassa. Hänelle riittää kliseinen kirjeen aloituksen tervehdys, joka vaihtelee tuttuusasteen mukaan.: ”rakas sisareni”, parhaimmillaan ”rakas lihallinen sisareni
Eeva!”. Kirsti aloittaa kirjeenvaihtonsa sisarensa kanssa selittämällä valintaansa:
Vaikka kirjeen alussa on ”rakas sisar”, ei Sinun tarvitse tajuta sitä kirjaimellisesti. Se on muodollisuus ja peritty hyvä tapa. Ei kai voine vaatia, että rakastaisin sinua, kun en ole nähnyt Sinua kymmeneen vuoteen. – Kirjoitan siis Sinulle ainoastaan ja yksistään siitä syystä, että minun täytyy
saada purkaa sisuani. Halkean muuten. Sinä olet ainoa sukulaiseni, jolle voin
mielinmäärin haukkua toisia sukulaisiani kuulematta alituista suunkiinnipitokomennusta. (Vaimoke 1951, 9.)
Kirjeiden lopputervehdykset ovatkin paljon puhuvampia ja kuljettavat jopa
tarinaa vihjailevasti eteenpäin, siis tämän rakkaustarinan sivuteemoineen alusta
loppuun: ”Kirsti leukava ja nenäkäs sisaresi”/ ”Kirsti, isälukkarin Tissarin
näköinen tytär”/ ”Hyvää yötä! Kirsti, ylenkatsottu kanto”./ ”Kirsti, piika ja urkuri
samoissa trikoissa”./ ”Kirsti, järkeisihmiseksi muuttunut tyhmeliini”./ ”Kirsti
Armiida Latva, agronomin rouva, Öhöm!”/ ”Kirsti, väsynyt strateegi”./
”Naimisesi ja pannukakun järkyttämä Kirsti”./ ”Toimeksi saaneena: Kirsti, jonka
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sydän on marmoria.” / ”Kirstisi, jonka asiat rupeavat lutviutumaan”./ ”Kirsti
rikkaana ja kiusaantuneena”./ ”Kirsti, lipeäkalan ja makkaran tekijä”/ ”Kirsti,
Pyrroksen inkarnatsioni”./ ”Kirsti, tottelevaisena ja onnellisena tällä kerralla”.
Valtosen käyttämä vanha kirjemuoto on muuttunut ja uusiutunut. Kirsti toki
kertoo tunteistaan Vaimokkeen rakkauskertomuksessa käyttämättä silti yhtäkään
hellittelymuotoa; hän kertoo taistelusta, jota hän käy agronomi Esko Latvan kanssa. Ei voida sanoa, että hän käy taistelua tätä vastaan, koska pyrkimyksenä on
”voittaa” tämä itselleen. Tämä miehen valloittamisen tapa toistuu Valtosen romaaneissa siten, että noudatetaan sääntöä: ”jos haluat pauloihisi miehen, älä anna
hänen olla varma itsestäsi”. Kun Vaimokkeen Kirsti lopulta on uuvuttavien ja
kekseliäästi luotujen tilanteiden avulla ”kaatanut” taistelutoverinsa ja saanut hänet
pauloihinsa, hän lausuu: ” - - ja nyt on jalkani voitetun niskalla”. (Vaimoke, 316.)
Toisaalta hän kirjeessään sisarelleen sanoo: miehen käskiessä häntä on toteltava
heti! ”tottelevaisena ja onnellisena tällä kerralla”. (Vaimoke, 316.) Vihjaileva on
myös kirjeen lopetus: ”Kirsti, isälukkarin Tissarin näköinen tytär.” Tässä piilee
epäily äidin mahdollisesta harha-askelesta. On asioita, joita ei sanota suoraan,
eikä yleensä ollenkaan; lukija saa tehdä johtopäätöksensä, jos osaa. Valtonen ei
selittele. Kaikkitietävästä kertojasta ei ole tietoakaan hänen kirjeromaaneissaan.
Kirstin (Vaimoke) kirjeet sisarelleen ilmaisevat hellyys- ja rakkausilmausten
puutteista huolimatta silti luottamuksen ja kiintymyksen osoituksia valtosmaiseen
tapaan reippaasti, hauskasti ja runsaasti huumoria viljellen. Valtonen ei ivaa naisten välistä ystävyyttä, mutta välttää tässä, kuten aina, sentimentaalisuutta. Valtonen ei halua kyynelehtiä ”naismaiseen” tapaan puhuttaessa naisten välisestä ystävyydestä, sen enempää kuin muitakaan tavanomaisia elämäntilanteita kuvaillessaan. Sisarukset nyt yleensä kirjoittavat toisilleen, varsinkin kun toinen heistä
asuu kaukana Amerikassa.
Romaanissa on lyhyt vihjaus kuuluisaan madame de Staelin romaaniin Kirjeitä (1800/1953): ”Mahtoivatkohan madame Staelin kirjeet olla näin pitkiä?” (Vaimoke, 101.)
3.4.2 Päiväkirjat
Valtosen tytöt kirjoittivat kokemuksistaan tavallisimmin päiväkirjoihin. Päiväkirjaa romaanimuotona kutsutaan laajemmassa muodossaan omaelämäkertaromaaniksi. Omaelämäkerran kirjoittaja paikkailee usein siinä haavoja, jotka on
kokenut itselleen haitallisiksi. Pieniä omaelämäkertaromaanejahan Valtosen tyttö79

jen päiväkirjat toki ovatkin. Tosin Valtosen tytöt päiväkirjoissaan poikkeuksetta
kertovat vain yhdestä lyhyestä, tosin tärkeästä elämänvaiheesta elämässään.
Psykoanalyyttisen omaelämäkertateorian mukaan omaelämäkerta on eräänlainen itseanalyysi, jossa on aina läsnä kaksi osapuolta ja jossa transferenssisuhteen – tunteensiirron kautta - toinen heistä, apua tarvitseva osapuoli analyysin
edetessä paranee eikä enää tarvitse toista, tukea tarjoavaa osapuolta. (Ks. Kosonen 1990, 135). Psykoanalyyttinen omaelämäkertateoria määrittelee omaelämäkertalajin keskusteluksi (Kosonen 1990, 133). Päiväkirjan kirjoittaja ei käänny
terapeutin puoleen tunteitaan käsitellessään, vaan hän kirjoittaa. Kun päiväkirjan
kirjoittajan ”minä” on saanut itsensä kootuksi uudelleen, jää toinen tarpeettomaksi. Valtosen tyttöjen päiväkirjat alkavat usein siitä hetkestä, jolloin heille avautuu
uusi elämävaihe ja päättyvät siihen hetken, jolloin heidän elämänkohtalonsa ratkeaa. Tavallisimmin tämä tarkoittaa, että heidän siihenastiset toiveensa ovat toteutuneet. He siis ovat löytänet onnensa – ja niin päiväkirja voi jäädä! Myös terapiaprosessissa on tarkoitus käydä niin, että analyytikko tai terapeutti on lopulta tarpeeton. Toisin sanoen tärkeitä päätöksiä tekevät tytöt löytävät ratkaisunsa omien
kirjoitustensa ja niissä käytyjen pohdiskelujen kautta. Päiväkirjan kirjoittamista
voi pitää terapeuttisena, vaikka päiväkirjan kirjoittaja ei sitä välttämättä tiedä; hän
kirjaa tapahtumia, kertoo kokemuksistaan, joita hän pitää tärkeinä samalla, kun
pohtii omia reaktioitaan ja tuntemuksiaan suhteessaan tapahtumiin ja kokemuksiin. Päiväkirjan kirjoittaja ei tiedä käyvänsä keskustelua ”toisen” kanssa, kirjoituksia ei ole tarkoitettu muiden luettaviksi. Mutta päiväkirjamuoto poikkeaa kaikkitietävästä kerronnan muodosta ratkaisevasti siinä, että päiväkirjakerronnassa
käydään keskustelua. Kertoja/kirjoittaja kirjoittaa, etsii ongelmilleen ratkaisua,
jonka hän voi saada vain itseltään; minä ja toinen minä – alter ego – käyvät keskenään keskustelua. (Ks. Kosonen 1990, 132–133.)
Varaventtiilin kirjailija-kertoja Liisa katselee elämäänsä, pysäyttää sen liikkeen hetkeksi ryhtyessään kirjoittamaan. Eletyn kokemuksen alkuperäisen merkityksen poissaolo ja muistamiseen liittyvät muutokset tekevät siitä katkelmallisen
kudoksen. (Ks. Kosonen 1990, 140.) Päiväkirjalla on Varaventtiilissä selkeästi
terapeuttinen tehtävä. Liisan elämä on täynnä enemmän tai vähemmän kaoottisia
tilanteita: hän joutuu taistelemaan asemastaan opettajahuoneessa, voittaa taistelun, joutuu riitaan saunavuoroista, voittaa senkin riidan ja menestyy lähes kaikissa
toimissaan omapäisyytensä ja nokkeluutensa avulla. Jopa rakkaus lopulta saapuu
luo ja sallii Liisan jättää koko opetustoimen. Tämän kaiken ja monen muun seikan selvittelyyn päiväkirjan kirjoittaminen varmaan onkin oivallinen apu. Se on
toimiva ja tehokas tapa saada ajatukset kuriin ja järjestykseen.
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Varaventtiilin päiväkirjamerkintöjen alkulauseet ovat usein herkullisen johdattelevia. Valtonen osaa herättää lukijan uteliaisuuden. ”Minulla on paljon kertomista. Lennä salamana kynä.” (Varaventtiili, 38.)
Rakas kirjokantinen päiväkirjani! Sinä hellästi lemmitty Varaventtiili, uskon
sinulle suuren salaisuuden. Olen nauranut itselleni mahataudin. Aivan totta!
Älä tuijotakaan ihmetellen lumivalkeilla, siniviivaisilla poskillasi! Tapani ei
ole valehdella, ei ainakaan sinunkaltaisellesi uskolliselle ystävälle. (Varaventtiili, 153.)
Valtosen yhteiskuntakritiikki näyttäytyy erityisesti päiväkirjaromaanissa Älä
nuolaise. Teoksen päähenkilö Varpu joutuu ongelmiin toteuttaessaan
näkemyksiään, joiden mukaan itse voi määritellä kohtaloaan, ja joutuu
sepittämään – siis valehtelemaan- sukunsa ja alkuperänsä. Yhteiskunta ei tuolloin
hyväksynyt omatoimisesti menestyvää henkilöä, naista varsinkaan. Varpu on
kuitenkin päättänyt menestyä ja nousta yhteiskunnan tikapuita pitkin asemaan,
jossa häntä ei kukaan halveksisi. Varpu siis sepittelee sukunsa ja kaiken siihen
kuuluvan. Varpun elämä perustuu tavallaan elämänvalheelle, mikä tarkoittaa, että
ihminen alkaa itse uskoa valheeseensa. Varpu ei näin tee, mutta hän toimii
johdonmukaisesti valheensa varassa, kunnes lopulta kokee sen mahdottomaksi.
Yhteiskunta vaatii hyvän taustan, eivätkä itse aikaansaatu menestys ja sosiaalinen
nousu riitä. Jos on syntyjään alhaista sukua, on itsekin alhainen. Varpu arvelee
kuitenkin selviytyvänsä: hän keikistelee onnellisena peilin edessä itseään ihaillen.
Hänestä on tulossa hieno rouva, joka pian matkustaa rakastamansa miehen kanssa
Italiaan. Hän on vihdoinkin saanut rakastamansa miehen monien mutkien jälkeen.
Rakkaus heidän välillään on puhdasta ja oikeaa. Keskustelu15 omantunnon kanssa
aiheuttaa kuitenkin ongelmia.
”Kuka olisi sitä, uskonut, että pyykkäriakan…” Tuntui kuin joku olisi äänettömästä päästä iskenyt luunyrkillä lapaluuni alle. - - Huone oli typötyhjä. Ei
ristinsielua - - ”Sinä aiot perustaa kristillisen avioliittosi oikein rehellisyyden
kalliolle, Varpu Vapaa?”
Ahaa! Omatunto, kerran armotta nitistetty omatunto oli herännyt henkiin. Sen
ääni kuulosti kylmältä, pilkalliselta, voitonvarmalta. Se ei tuntunut aikovan
antaa tällä kerralla nitistää itseään. Se ei edes antanut suunvuoroa puolustuk15

Psykoanalyyttinen omaelämäkertateoria määrittelee omaelämäkertalajin tunnuspiirteeksi juuri
keskustelun. Omaelämäkerrassa minä keskustelee menneisyyden minän kanssa ja tuo minä on hänelle
yhtä aikaa tuttu ja vieras. (Kosonen 1990, 133.)
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seen. - - .”Armoa, armoa huusin. - - En voi, en voi tunnustaa sulhaselleni olleeni niin alhainen. - - ”Ei mitään armoa! ”- - Mutta painan vuorena mieltäsi,
poltan nokkosilla sieluasi, liimaudun miehesi kirkkaaseen otsaan, rehellisiin
silmiin, hellään ääneen. Entä valheet suvustasi, jalo neiti!” (Älä nuolaise,
173–175)
Varpu yrittää kyllä järkevänä ihmisenä vastustaa omantuntonsa kohtuuttomia
vaatimuksia:
Heittäydyin tuolille. Millainen raukka olin! Annapa nyt yhden joutavan äänen
sielussa pitää tuollaista mekastusta. (Älä nuolaise, 175.)
Valehtelu ei Varpulle kuitenkaan tässä äärimmäisessä tilanteessa sovi. Keskustelu
omantunnon kanssa johtaa siihen, että Varpu valitsee rehellisyyden, mikä
merkitsee, ettei Varpun rakkaus ja onni voi toteutua. Pyykkiakan ja
punakapinallisen tytär ei taustastaan pääse irti olematta rehellinen. Niin rehti ja
hyvä on Hilja Valtosen tyttö, että hän on valmis luopumaan rakkaudestaan pitkän
kamppailun jälkeen. Lopulta kirkas, kylmä järki ja rehellisyys viitoittavat Varpun
tien. Varpu rankaisee itseään valehtelusta. ”Järki, kirkas poronlipeässä keitetty
järki, tule, meidän on mestattava rakkaus!” (Älä nuolaise, 182.) Päiväkirja on
toiminut lähes konkreettisesti Varpun keskustelutoverina.
Varpun ratkaisu on lukijalle yllätys ja pettymyskin. Rakastavaiset eivät saakaan toisiaan tässä romaanissa. Varpun suuri rakkaus, hänen Luomakunnan kruunuksi nimittämänsä mies, on ollut petollinen, vilpillinen ja julma. Varpu on päättänyt unohtaa tämän miehen kunnes yllättäen käy niin, että mies joutuu tapaturman uhriksi ja haavoittuu vakavasti. Varpu unohtaa kaikki petokset ja julmuudet.
Rakkaus on Valtosen romaaneissa arvaamaton.
Vihani, halveksumiseni, katkeruuteni olivat poissa kuin tuulen ripottamat
höyhenet. - - Hän, Asser, vahankalpea Asser oli minulle kalliimpi, rakkaampi
kuin elämä. Kuinka kaduinkaan kylmyyttäni, julmuuttani. - - Kiemurtelin
maassa ja itkin äänen. (Älä nuolaise, 167.)
Mies onneksi paranee ja tilanne näyttää siltä, että nyt he saavat toisensa. Esteitä
kasautuu Varpun ja Asserin rakkauden tielle kuitenkin uudelleen, ja ne ovat
moraalisin perustein mahdottomia ylittää – Varpun omantunnon mielestä – ja niin
Varpu lähtee kunnankirjuriksi Puntarpäähän.
Romaani Kunnankirjuri (1931) jatkaa päiväkirjamuodossa Varpun tarinaa ja
ilmenee, että Varpu menestyy kunnankirjurina Puntarpäässä yhtä hyvin, jos ei
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paremmin kuin konttoristina Siirilässä. Hän järjestelee monia asioita vanhakantaisessa yhteisössä, johon siirryttäessä voisi kuvitella joutuneensa ainakin pari vuosisataa aiempaan aikaan. Ilman kommelluksia ei onnistu tässäkään teoksessa mikään. Mutta Varpun elämässä tapahtuu käänne: kaikki tiedot hänen suvustaan,
alkuperästään ja synnystään osoittautuvatkin vääriksi. Hänen suuri rakkautensa
Asser Äyräpää, L.Kr., ilmestyy lapsineen Puntarpäähän, ja lukuisten selvittelyjen
kautta paljastuu lopulta totuus, joka tässä on tarua ihmeellisempi. Varpu saa onnensa, miehen ja lapset, hyvän toimeentulon ja turvatun elämän. Valheet ovat
Varpun osalta ohi. Miehen petollisuus aikanaan jää kuitenkin vaille selittelyjä ja
tunnustuksia. Hänen muuttumisensa Varpun arvoiseksi jää teoksessa tapahtuneeksi ihmeeksi.
Varpulle tunnustaminen olisi merkinnyt vapautumista siitä valheen taakasta,
jolle hän oli rakentanut elämänsä ja olisi lisäksi palkinnut häntä, pohjimmiltaan
hyvää ja rehellistä tyttöä. Teoksessa ei rehellisyys ole pelkästään moraalinen ja
eettinen kysymys. Varpun joutumiselle valheen vietäväksi on syynsä: hän ei ole
luonteeltaan epärehellinen, mutta yhteiskunta vallitsevine normeineen ei pyykkiakan tyttärelle antanut juurikaan valinnan varaa.
Älä nuolaise -päiväkirjaromaanissa toteutuu ajatus totuuden puhumisesta ja
sen seurauksena vapauden saavuttamisesta. Tunnustaminen viittaa itsestä puhumiseen ja siihen, että oma toiminta asetetaan arvioitavaksi (Kujansivu & Saarenmaa
2007, 10). Foucault’n mukaan tunnustaminen kuitenkin on koko länsimaista maailmaa vaivaava pakko.
[T]unnustamme rikoksemme ja syntimme, ajatuksemme ja halumme, menneisyytemme ja unelmamme. Tunnustamme lapsuutemme, sairautemme ja
murheemme. Pyrimme mahdollisimman täsmällisesti kertomaan siitä, mistä
on kaikkein vaikein puhua. - - Tunnustamme itse itsellemme nautinnollisia ja
tuskallisia asioita, joita olisi mahdotonta tunnustaa muille. - - Länsimaissa
ihmisestä on tullut tunnustava eläin. (Foucault 1998, 47–48.)
Varpu on omatuntoineen vahvasti tämän sisäisen tunnustamisen ansassa.
Tunnustaminen on ominaista kirje- ja päiväkirjamuodoille, koska tällöin on
olemassa vastaanottaja näille tunnustuksille, jotka voivat koskea mitä elämän
aluetta hyvänsä. Varpu ei lopulta kuitenkaan esitä päiväkirjassaan tunnustuksia,
vaan taistelee päiväkirjaansa kirjoittaessaan sen ”toisen”, omantunnon vaatimuksia vastaan. Omatunto, siis toinen ”minä” on se, joka vaatimalla vaatii Varpua
tunnustamaan elämänvalheensa, joka lopulta ei mikään valhe olekaan. Varpu
kuitenkin vapautuu ja tulee onnelliseksi tehtyään tunnustuspäätöksen, vaikka
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tunnustaminen osoittautuukin tarpeettomaksi, ja asiat etenevät kohti onnellista
loppua. Lukijan kohdalla saattaa herätä kysymys, miten romaanin sankari, Luomakunnan kruunu, maisteri Äyräpää, Varpun rakastama mies, hoitaa asiansa
omantuntonsa kanssa. Hänen petollisuutensa ja alhainen käytöksensä naisiaan
kohtaan jäävät teoksessa käsittelemättä. Varpu kohtaa tässä miehessä lopullisen
onnensa ja elämänsä täyttymyksen romaanissa Kunnankirjuri. Kysymys siitä,
miten tämä haluttu ja rakastettu mies on oikeutettu saamaan haluamansa naisen
kaikkien petoksiensa jälkeen, jää avoimeksi. Foucault’ lainen suhtautuminen tunnustusrituaaleihin voisi olla pätevä selitys tämän romaanin järkevään ja hyvään
päätökseen, joka tyydyttää lukijan odotuksia ja toiveita.
3.5

Henkilökuvaus ja ihmissuhteet

3.5.1 Henkilökuvaus
Henkilöhahmoa kuvataan monin käsittein: puhutaan minuudesta, identiteetistä ja
subjektista (Lyytikäinen & Tonteri 2003, 9). Hilja Valtosen romaaneissa, jotka
lähes poikkeuksetta ovat minä-kerrontaa ja pienoiselämäkertoja, nähdään ja
koetaan teosten henkilöt kertojan kautta, hänen näkeminään ja kokeminaan.
Teoksen
keskushenkilö,
itsetietoinen
minäkertoja,
viittaa
usein
kerrontatilanteeseen ja puhuttelee lukijaa, jonka hän on rakentanut
kaksoisolennokseen, alter egoksi. Alter ego on peili, josta kertoja itseään katsoo.
Hän on peilikuva, käännetty minä, jonka kautta voi tuntea itsensä kokonaiseksi ja
puhuvaksi subjektiksi. (Kosonen 1990, 132–133.)
Henkilöhahmoille kertyy tavallisesti piirteitä koko ajan kerronnan edetessä.
Ne voivat olla pysyviä, henkilöä kiinteyttäviä, tai ne voivat muuttua tarinan edetessä, jolloin henkilön voi katsoa kehittyvän. E. M. Foster on nimennyt yhden
ominaisuuden varaan rakentuvat henkilöt litteiksi (flat) ja useista ominaisuuksista
rakentuvat henkilöhahmot pyöreiksi (round). Tätä väittämää on arvosteltu ja pidetty jopa harhaanjohtavana, koska siinä unohtuvat henkilöiden erilaiset vivahteet. Tilalle on esitetty kahden kategorian sijaan erilaisia jatkumoita, jolloin vältytään jyrkältä joko–tai-jaottelulta On esitetty myös kolmen muuttujan systeemi,
johon sisältyvät kompleksisuus, kehitys ja sisäisen elämän jatkumo, jotka limittäytyvät toisiinsa. Tyylittelyyn sisältyy usein yksinkertaistusta: tyylitelty henkilö
voi olla groteski tai kaavamainen. Tyylitelty henkilö vastaa kompleksisuuden
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toista päätä, johon kuuluvat allegoriset henkilöhahmot, karikatyyrit tai tyypit.
(Lyytikäinen ja Tonteri 2003,17.)
Valtosen romaanien henkilöt vastaavat paljolti juuri jyrkkää joko–taijaottelua. Päähenkilö, minäkertoja, on muuttuva, nopeasti ajatteleva ja toimiva, ja
hän havainnoi ympäristöään osuvasti ja huumorintajuisesti, ei kuitenkaan koskaan
ilkeästi. Muut henkilöt ovat ominaisuuksiltaan pyöreitä tai litteitä sen mukaan,
miten läheisiä tai etäisiä he minä-kertojalle. Mitä lähempänä keskushenkilöä he
ovat, sitä enemmän heitä voi kuvailla käsitteellä pyöreä. Kertomuksiin kuuluu
melkoisen suuri ihmisjoukko, kyläläisiä, joita kertoja erittelee paitsi heidän sosiaalisen asemansa, ulkonäkönsä, käyttäytymisensä ja usein myös aikansa kuvastajina karkeastikin karrikoiden, ja siten heistä voidaan käyttää ilmaisua litteä. Koska tarinat kuitenkin usein liikkuvat 20-luvun maaseudulla, ei 20-luvun moderni
uusi maailma henkilöitä juuri kosketa. Varaventtiilin Liisa kuvailee kotiinsa kutsuttuja vieraitaan:
Rouva, pitkä, harmaapäinen humalasalko, katselee minua silloin, kun minä en
katsele häntä. - - Ryppy silmien välissä todistaa hänet hirmuvaltiaaksi.
Opettaja, pieni ja lihava, katselee liiankin suoraan, ja siirappinen hymy väreilee pitkissä vipajavissa viiksissä. Perheensä keskuudessa näyttää hän olevan
vielä hallinnan alainen, niin opettaja kuin onkin. Mielestäni hän muistuttaa
jään reunalla ilmaa nuuskivaa mursua.
Neiti Iippo, kaunis kaksikymmentä vuotias, on ollut jo kaksi vuotta Helsingissä opiskelemassa estetiikkaa, isän, äidin ja itsensä ylpeys. Tämän ja kevätlukukauden hän aikoo olla kotona ja levätä. - - Minulle tuli arvaamaton kunnia, että sain lausua lepäävän esteetikon tervetulleeksi kattoni alle. (Varaventtiili, 34.)
Henkilögalleria on laaja, mutta ei erityisen monipuolinen.
3.5.2 Naisten väliset suhteet
Naisten välinen ystävyys tai sen vastakohta, naisten välillä vallitseva kilpailu,
näkyvät romaaneissa myös, ei kuitenkaanerityisen korostetusti. Kyse on
enimmäkseen kilpailusta. ”Valtosen tytöt” muuttavat paikkakunnalle, joka on
heille outo, eikä heillä ole ketään, johon tukeutua uusien asioiden eteen
joutuessaan. Mutta nokkeluutensa ja viehättävän olemuksensa vuoksi, joka
ilmenee kekseliäästi myös minä-kerronnassa he saavat nopeasti ystäviä, joskin
85

myös kademielisiä vihollisia. Varaventtiilin Liisa matkusta junalla uuteen
työpaikkaansa ja katselee junan ikkunasta maisemia:
Mutta tänne ei minun olisi pitänyt tulla. Nämä maisemat eivät sovi minulle.
Niillä ei ole mitään yhteistä sieluni sopusoinnun kanssa - - .
Käänsin selkäni ikkunaan. Olin nähnyt tarpeekseni. Ladot, aidat ja heinäseipäät kiusasivat minua kuin paarma kuumana kesäpäivänä. - - Tartuin käsin
kurkkuuni, hieroin sitä ja nielin.
”Känner fröken sig illamående?” kysyi vastapäätä istuva nuori herra avuliaan
näköisenä.
”Kyllä hyvä herra! Tukehdun näihin latoihin. Aidat ja aidanseipäät raapivat
kurkkuani.”
Herra purskahti nauruun. Ymmärsipäs suomea!
”Neiti ei siis ole käynyt täällä päin?”
”Luonnollisestikaan en!”
”Pian näihin maisemiin tottuu.”
”En ikinä totu latoihin ja heinäseipäisiin”
Meistä tuli juttukaverit. Sain onnellisesti pois kurkustani aidat ja heinäseipäät. (Varaventtiili 1939, 18–19.)
Samoista syistä Valtosen tytöt saavat siis myös kademielisiä vihollisia. Kerronnan
musta–valkea ja joko–tai-viritelmä näyttäytyvät tässä räikeimmin. Yleensä
Valtosen romaanien samanhenkisten henkilöiden osuus rajoittuu eräänlaiseksi
taustaksi, kulissinomaiseksi joukoksi.
Älä nuolaise -romaanin Varpun ja hänen lapsuudenystävänsä Sadun ystävyydellä on tärkeä sija romaanissa. Heidän joutumisensa samalle paikkakunnalle
aikuisina on puhdasta sattumaa. Satu menee naimisiin Varpun rakastaman miehen, herra Asser Äyrämön, Luomakunnan kruunun, kanssa tietämättä Varpun
rakkaudesta. Avioliitto on alussa onnellinen. Varpu joutuu heidän seinänaapurinaan kuuntelemaan loputonta hempeilyä, joka vähitellen laantuu ja muuttuu lopulta pelkäksi ilkeilyksi miehen taholta. Satu saa kärsiä varsinkin lasten synnyttyä
miehen kovuudesta ja sydämettömyydestä. Valtonen kuvailee avioliiton alkuonnen laimentumisen ja muuttumisen lopulta lähes vihollisuussuhteeksi räikeästi
liioitellen. Lempeän Sadun kärsimykset eivät ole uskottavia, mutta palvelevat
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kuitenkin Valtosen tarkoitusperiä: ”miehet ovat arvoituksia”, heitä ei voi ymmärtää.
Varpun ystävyys ja avuliaisuus muun muassa lastenhoidossa on Sadulle korvaamaton. Varpu olisi Sadulle parempi aviomies kuin herra Äyrämö. Naisystävät
ovat miehiä luotettavampia. Naisia yhdistävät enemmän tai vähemmän samanlaiset kokemukset. Satu voi vaikeuksissaan luottaa Varpuun ja saa häneltä sekä henkistä että fyysistä apua. Varpu auttaa väsymättä ja kekseliäästi ystäväänsä muun
muassa lastenhoidossa, johon tämä on nääntymässä. Naisten välinen ystävyys saa
tässä Valtosen kuvaamana kauniin näytön. Naisten välisen ystävyyden kuvailu on
kuitenkin nähty myös valtarakenteiden haastajana: sitä voi lukea patriarkaattia
uhkaavana miesten ylivallan kritiikkinä. Naisten välinen ystävyyden kuvailu on
romanttisessa rakkauskertomuksessa ”[y]limääräinen ja outo juonenkäänne, joka
ei palvele kertomusta mitenkään”. Se tarjoaa naisille mahdollisuuden kokea naisten välisen ystävyyden merkitys ja tärkeys; miehet eivät siihen kuulu. (Launis
2005, 117.) Malmio tulkitsee tämän naisten välisen ystävyyden kertomisen ”lopun
ylittämiseksi” sillä perusteella, että ”[y]stävättärien ystävyydestä kasvaa pinnanalainen juoni, joka räjäyttää pinnalla kulkevan heteroseksuaalisen romanssin
rajat” (Malmio 1995, 7). Valtosen romaanissa Sadun ja Varpun toisilleen antaman
avun ja lohdun sävyttämän ystävyyden kuvailu palvelevat jälleen Valtosen tarkoituksia: Valtonen osoittaa, miten sosiaaliset rajat ja miesten ylivalta ja sen mukanaan tuoma välinpitämättömyys ja mukavuudenhalu aiheuttavat naisille turhia
kärsimyksiä. Varpu sai kokea tätä lapsena ja Satu aikuisena naisena, äitinä.
Valtonen on itse sanonut, etteivät heikot ja vaikertavat naiset ole milloinkaan
saaneet hänen sydäntään lämpenemään, niin että hän olisi jaksanut heitä kuvata
(Kananen 1983, 24). Satu ominaisuuksineen ja kohtaloineen on kuitenkin päässyt
hänen romaaniinsa kannanottona miesten ja naisten välisiin vääristyneisiin suhteisiin ja avioliittoonkin.
Sadun ominaisuudet eivät riittäneet antamaan selviytymiseen tarvittavia voimia. Varpu kuvailee Satua tämän sairastuttua seuraavasti:
Satu oli tullut läpinäkyväksi kuin ohut porsliini. Mutta valituksen sana ei
nouse hänen huulilleen. Ei hän soimaa itsekästä miestään. Ei hän palvelijoitaan moiti. Hän on mennyt naimisiin saadakseen lapsia, vaaliakseen niitä.
Oma elämä, oma hyvinvointi jää syrjäseikaksi. (Älä nuolaise, 63.)
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Valtonen antaa Sadun tuhoutua hyvien ominaisuuksiensa vuoksi. Satu ei ole
”Valtosen tyttö”, selviytyjä. Satu kuolee keuhkotautiin kaukana kotoa, yksin
näkemättä lapsiaan. Mies on näin määrännyt näennäisen tartuntavaaran vuoksi.
Varaventtiilin Liisa saa opettajantoimeensa uudelle paikkakunnalle saavuttuaan uuden ystävän, Rauhan, joka on hänen opettajatoverinsa. Nimi toimii tässäkin
romaanihenkilössä olemuksen ja luonteenpiirteiden kuvastajana. Rauhan suloisuus ja vaatimattomuus, syrjäänvetäytyvyys ja ehdoton luotettavuus ystävänä ovat
samaa naissukua kuin Sadun ominaisuudet, mutta hän ei anna polkea itseään eikä
liioin anna siihen aihettakaan. Hän on itsenäinen, ammatissaan menestyvä nainen.
Rauha vastaa Valtosen kuvaa naisesta, joka ei oikuttele eikä alistu. Rauha on rauhallisen naisen esikuva. Rauhan ja Liisan ystävyys ei rakenna romaania eikä kuljeta varsinaista juonta mihinkään, mutta se kuvastaa kauniisti ja rehellisesti kaiken pisteliäisyyden ohella Valtosen käsitystä siitä, mitä naisten välinen ystävyys
voi merkitä silloin, kun se on täysin pyyteetöntä. Se voi kompleksisten miesten ja
naisten välisiin suhteisiin verrattuna olla todellinen ”rauhan satama”, johon avioliittoa usein halutaan verrata.
Liisa (Varaventtiili), Varpu (Älä nuolaise), Kirsti (Vaimoke), Marjukka (Tarvaatar), Irja (Neiti talonmies), nämä Tuhkimon sisaret, ovat joko äitipuolen, lastansa vihaavan äidin kasvatteja, puoli- tai täysorpoja. Valtonen ei romaneissaan
ylistä äiti–tytär-suhdetta, ja hän murtaa näin jo kansanperinteestä ja usein kirjallisuudestakin tutun kuvan äidin ja tyttären väliseen suhteeseen liittyvästä ainutlaatuisesta turvallisuuden ja rakkauden tunteesta. Valtosen äiti–tytär -suhteet ovat
enemmän tai vähemmän kompleksisia. ”Kallista äidinkutsumusta” Valtonen ei
täysin kiistä, mutta heittää varjon tämänkin, lähes ikuisesti koskemattoman pyhyyden ylle äiti–tytär -kuvauksillaan. Liisalla oli klassinen pahansuopa äitipuoli,
joka komenteli, alisti ja sorti Liisaa monin eri tavoin. Varpun kokema vaikea lapsuus ei johtunut äidin ilkeydestä. Hänen äitinsä, hienostoperheen pyykkäri, oli
oikea äiti, joka kuitenkin kuoli ja Varpu jäi juopon isänsä, entisen ”punakapinallisen”, hoiviin ja lopulta täysorvoksi. Varpun äidin kärsimykset eivät johtuneet
pelkästään rasituksesta ja juopon miehen huonosta kohtelusta, vaan paljolti nuoruudessa tehdystä hairahduksesta. ”Pyykkärin lipeässä” Varpu kasvoi kuin Tuhkimo uunin tuhkassa. Tämä pyykkärin lipeä kulkee punaisena lankana läpi koko
hänen elämänsä niin hyvässä kuin pahassa. Hyvässä sikäli, että Varpu kokee
kaikki vaikeudet sisua kasvattavina. Valtosmaiseen tapaan vaikeudet vahvistavat
ja antavat voiman lisäksi ärhäkkyyttä ja selviytymiskykyä. Kirstin (Vaimoke) äiti
puolestaan oli tyttärelleen katkera, ilkeä ja ankara ja kohteli häntä pahan äitipuolen tapaan. Tähän oli jälleen vaikuttamassa äidin menneisyyteen liittyvä salaisuus,
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jota Valtonen ei suoraan paljasta. Valtonen särkee vanhan äiti-myytin armottomasti. Kirstin äidin ”kärsimys” ei myöskään johdu uhrautumisesta ja ”kaikkensa antamisesta”, vaan puhtaasti nuoruudessa tapahtuneesta harha-askelesta, aivan kuten
Varpun pyykkäriäidin kohdalla. Kirsti kirjoittaa sisarelleen:
Tuntuu siltä, kuin äiti jostain käsittämättömästä syystä vihaisi minua tahtomattaan ja tietämättään. Mikäli muistan, on hän aina ollut ankara minua kohtaan, usein suorastaan epäoikeudenmukainen. Hän kyllä valittaa, että olen erilainen kuin te toiset ja vaikeasti hallittava, mutta onpa minua rikkomuksistakin ankarammin rangaissut kuin teitä. Jo pienenä tunsin, ettei rakkaus ollut
lievittämässä kurittavan käden iskuja - - Siitä ainakin olen varma, että paha
sisuni on peräisin näistä rangaistuksista. (Vaimoke 1951, 46.)
Valtonen on väliin pirullinenkin. Äitienpäivärunoista tuttua, kärsivää äitihahmoa
ei Valtosen romaaneissa kohtaa lukuun ottamatta Satua, joka saa avioliitossaan
kokea lähes äärimmäisen julmaa kohtelua; äitienpäivärunojen äideistä hän
kuitenkin poikkeaa, vaikka äiteihin toistuvasti liitetty ominaisuus, lempeys, on
Sadunkin keskeinen luonteenpiirre. Hänen kärsimykseensä ei kuitenkaan liity
vanhuus, harmaus tai pyykkiveden liottamat kädet, ynnä monet muut, esimerkiksi
Eeva Kilven äitienpäivärunoista kootut ominaisuudet. (Ks. Kilpi 1968/1969.)
Äidin kutsumusta on elämässä, kuten kirjallisuudessakin, pidetty lähes pyhänä.
Tämän ajattelun taustalla on äiti-myytin juurrutustyö, jota niin Falkman,
Snellman kuin Topeliuskin harjoittivat 1800-luvun Suomessa ja jota on jatkunut
pitkälle 1900-luvulle (Launis 2005, 71).
Äidin ja tyttären väliset suhteet ovat muuttuneet 50-luvulle ehdittäessä. Romaanissa Rakas Vihtori (1950) äiti toimii tyttärensä esikuvana: hemmoteltu Kerttu-tyttönen kulkee samoja polkuja kuin hänen tarmokas äitinsä, Loviisa – siis
menestyy ja selviytyy. Loviisa lausuu Kertulle tämän tultua valituksi eduskuntaan
suuren perheen ympäröimänä:
Olin pahoillani, kun viimeinen lapseni oli tyttö, sillä naisen osa on maailmassa on vaikea. Koetin tasoittaa tiesi, mutta sinä et välittänyt siitä, – - Nyt
olet päässyt sen tien päähän, jota minä olen aina ihaillut. Olet astunut lapsiparveni viimeisestä sen ensimmäiseksi kärkihenkilöksi, niin nainen kuin oletkin. (Rakas Vihtori, 280.)
Romaanisssa Neekerityttö äiti–tytär -suhde on myös toinen. Teoksesta Vaimoke
tuttu, päättäväinen Kirsti tavataan nyt äitinä. Äiti-myytin mukainen hän ei ole
eikä liioin katkera tai kaunainen. Valtonen halunnee osoittaa, millainen on hänen
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mieleisensä moderni suhde äidin ja tyttären välillä. He ovat parhaita ystävyksiä,
jotka voivat luottaa toisiinsa. Tytär Tyyskä saa äidiltään tukea ja myös
luottamusta.
Tiedätkö, että olen onnellinen sinun ystävyydestäsi. Äidillä voi olla tytär,
mutta he eivät silti ole ystäviä. Olen suorastaan ylpeä, että keskustelemme
näin kuin parhaat ystävät ainakin. Ah!
Oikeastaan minäkin olen täysin onnellinen, kun minulla on hyvä, kultainen,
kaunis äiti - - . (Neekerityttö, 190.)
Anopin ja miniän keskinäisiä välejä Valtonen kuvailee romaanissaan Rakas
Vihtori ensimmäisen kerran eikä suinkaan anna suhteesta kaunista kuvaa. Anoppi
on yksiselitteisesti ilkeä ja paha. Hän puolustelee lähes henkeen ja vereen saakka
poikaansa, joka on keinottelija ja pirtutrokari. Anoppi, Varmuri, on vahvasti
karrikoitu, eikä häntä valoteta minkään muun ominaisuuden kuin juuri ilkeyden
valossa.
Syytä Vikua! Syytä, syytä! Mutta minä tiedän, että hän on tehnyt kaikki rötöksensä sinun takiasi. Niin, juuri. Sinun. – Kasvoistasi näen, että osuin oikeaan. - - Sinun, vieraan naisen takia hän tekee kymmenien tuhansien kavalluksen. Vihaan sinua! Vihaan! Sinä et vienyt minulta poikaani, ainoaa lastani, sinä teet hänestä varkaan, valehtelijan, laiskurin, jolle salokylän lapsetkin nauravat. Vihaan sinua! Lähden pois. En voi katsella poikani tuhoojaa. Eläkä tule
silmieni eteen ennen kuin olet tehnyt Vihtori Ferninandista jälleen kunnioitetun kansalaisen minun ja hänen omissa silmissään! (Rakas Vihtori, 227.)
3.5.3 Avioliitto – rauhan satama vai naisen piina?
Valtonen suhtautuu avioliittoon skeptisesti. Valtonen ei avioliittoja paljon kuvaile,
mutta hänen asenteensa on pääsääntöisesti kielteinen. Yksikään avioliitto ei hänen
romaaneissaan ole onnellinen, parhaassa tapauksessa se on rauhallinen ja riidaton,
mikä tilanne sekin on onnistunut naisen oveluuden ja diplomaattisten taitojen
johdosta. Rakkautta kaipaavat nuoret naiset, joutuvat useimmiten pettymään
solmittuaan avioliiton, vaikka juuri se heidän päämääränsä ja unelmiensa
täyttymys tavallisimmin onkin. ”Suin päin ihmiset kuitenkin ryntäävät naimisiin.
Siinä ihminen muistuttaa kärpästä. Sekin lentää kärpäspaperiin, vaikka se on
mustanaan
varoittavia
esimerkkejä.”
(Opettajan
villikko
2,
45.)
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Älä nuolaise -romaanin Sadun avioliitto oli pelkkää piinaa kuherruskuukauden
mentyä, samoin Aina-Siviän liitto saman miehen kanssa.
Romaanissa Kilroy, naimaton Martta-täti, antaa lyhyen katsauksen elämästään
nuorelle sisarentyttärelleen romuttaen uskomuksen, jonka mukaan naimattomuus
olisi naisille pahin mahdollinen kohtalo.
Minun elämäni on ollut sangen hupainen. Ihailijoita ja kosijoita on ollut. Olen
matkustellut paljon. Ulkomuotoni on säilynyt hyvin. Saan määrätä itse omaisuudestani ja töistäni. Kun katselen koulutovereitani, ovat he järjestään
mummoja, joita mies, lapset, vävyt, lastenlapset orjuuttavat. (Kilroy 1960,
152–153.)
Opettajan villikko -romaanin Tipuli oli kuullut avioliittoa verrattavan ”kahteen
samaan nuoraan sidottavaan vasikkaan, jotka rimpuilevat kumpikin suunnalleen,
että ovat hirttäytyä” (Opettajan villikko 2, 44). Tipulin lääkäri-veljen avioliitto ei
toimi hyvänä mallina. Syypääksi osoitetaan tällä kertaa vaimo, entinen
hemmoteltu helsinkiläistyttö, joka ei sopeudu miehensä pitkiin työpäiviin. Taunoveli saa kuulla, ettei hänen vaimonsa, Lahja, ollut uhrannut toivorikasta
elämäänsä ruvetakseen lapsenpiiaksi, sukanparsijakasi, siivoojaksi. Tauno taas on
kotonaan tottunut siihen, että äiti omistautuu kodilleen, ja hän kysyy, miksi Lahja
sitten on mennyt naimisiin. Epäsopuun ja riitelyyn riittää syitä. Tipuli kyllä
rakastuu, mutta ”järkevänä tyttönä” hän ei uskaltaudu rakastamansa miehen
kelkkaan, koska tietää tämän taiteilijan, viulistin, olevan naisten ympäröimä ja
ihastelema ja myös naisiin herkästi ihastuva. Romaani päättyy kuitenkin
rakkauden voittoon, kuten Valtosen muutkin romaanit, ja Tipulin ”järkevyys ”
osoittautuu liioitelluksi.
Romaanissa Ville viekastelee iv-lottayhteisö pohdiskelee pitkään eristyksissä
ollessaan lukuisten muiden asioiden ohessa luonnollisesti rakkautta ja avioliittoa.
Joukossa on eri-ikäisiä naisia, ja vanhimmat lausuvat sumeilematta mielipiteensä
kokemustensa perusteella:
”Rakkaus ei kestä avioliitossa kuin Tuomaan päivästä jouluun. Kunnioitus on
onnellisen avioliiton kivijalka, jos nyt joku avioliitto voi pysyä onnellisena”,
saarnasi Emäntä. (Ville viekastelee, 67.)
Nuoremmat naiset eivät liioin usko parempaan.
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”Minä en välitä rakkausasioista. Isä ja äiti olivat kuin kissa ja koira. Enkä ole
erikoisempaa rakkautta huomannut niissäkään perheissä, joissa olen palvellut”.
”Etkö ikinä ole rakastunut?” uteli Pirjo.
”No, ehkä vähän, mutta järki on aina voittanut. Sitä paitsi tilasto ei lupaa
miestä kuin joka toiselle naiselle. Minä olen mielelläni se ilman jäävä nainen”. (Ville viekastelee, 68.)
Romaanissa Rakas Vihtori arvostettu mahtimies ja pitäjän vaikuttajayksilö, 40vuotias jo, sanoo kosiessaan suoraan ja siekailematta mielipiteensä rakkaudesta.
Se, mitä nuori ihminen sanoo rakkaudeksi, häviää aikanansa kaikista avioliitoista. Mutta se myös tulee aikanaan ohimeneville vierailulleen järkevässäkin
avioliitossa. (Rakas Vihtori, 157–158.)
Ville (oikealta nimeltään Helmi) on jo opiskeluaikanaan rakastunut maatalous- ja.
ja metsätieteiden kandidaatti, everstiluutnantti Masa Mäntyseen. Ville on
ammatiltaan agronomi ja suuren maatilan perijätär, joten puitteet olisivat
soveliaat. Ville on kuitenkin kuunneltuaan naineitten naisten kokemuksia tehnyt
päätelmän:
Masa on komea mies. Kaikki naiset ihastuvat häneen. Huikentelevaisuutta ei
voida laskea viaksi hänessä. Hänen on vuorostaan mahdoton rakastaa samaa
naista koko ikänsä. Hän ei siis sovi niin vanhanaikaisia mielipiteitä omaavalle
tytölle kuten minä. Lisäksi en tunne hänen arkisivuaan, joka avioliitossa on
aina päällimmäisenä. Kaula armotta poikki turhilta haaveilta. Eläköön työ ja
isänmaa! Miinala voi vielä odottaa perintöruhtinastaan jonkun vuoden. (Ville
viekastelee, 102.)
Ville on siis samaa sukua kuin Varpu (Älä nuolaise) ja Tipuli (Opettajan villikko).
Ville ei tosin päätöksessään pysy, kuten ei Varpu eikä lopulta Tipulikaan.
Romanssi jatkuu kunkin kohdalla ailahtelevana ja mutkikkaana, kuten asiaan
kuuluu. Lukija voi kuitenkin olla vakuuttunut siitä, että tarina päättyy siten, että
rakastavaiset saavat toisensa – mikä merkitsee avioliittoa – myös Villen kohdalla,
jonka rakastettu on sodassa pahoin haavoittunut.
Kirsti romaanissa Neekerityttö toteaa myös muutoin rauhallisessa avioliitossaan, että tiettyyn pisteeseen kannattaa antaa miehen pienet harha-askelet anteeksi. ”Tiesin tosin naimisiin mennessäni, että mieheni on liian komea yhdelle naiselle.” (Neekerityttö, 206.) Tätä seikkaa Valtonen ei paheksu eikä liioin protestoi sitä
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vastaan; on kuin pieni huikentelevaisuus miehen taholta olisi hinta siitä, että on
kohdannut ja saanut omakseen komean miehen. Osittain siihen saattaa liittyä
miehen puoleensa vetävyyttä – charmikkuutta – muutkin haluavat miestä, jonka
olen saanut. Asiaa voisi tulkita myös niin, että Valtonen avioliittokielteisyydessään mahdollisesti katsoo parisuhteen onnistuvan vähemmän tiukoilla moraalisäännöillä, joihin naiset on kasvatettu sitoutumaan eri tavoin kuin miehet.
Romaanissa Rakas Vihtori (1950) tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin avioliitot oli solmittu vanhan vihkikaavan mukaan mies on vaimonsa herra ja mestari,
olkoon vaimo vaikka kuinka tarmokas. Aukusti on kiertelevä, lestissään pysyvä
suutari, mutta vaimo Loviisa perustaa kauppahuoneen ja verstaan ja menestyy
kaikin tavoin myös sosiaalisesti siihen sinnikkäästi pyrkimällä raskaaseen raadantaan ja köyhyyteen kyllästyttyään. Miehensä alamainen hän on silti yhteisön silmissä ja kai omassa mielessäänkin koko elämänsä ajan. Loviisa on nousukas, eikä
mikään maailman mahti saa häntä luopumaan pyrkimyksistään nousta suutarin
akan asemasta korkeammalle tasolle.
Mutta eipä kuka tahansa suutarin akka viidessä vuodessa nykäisekään melkein tyhjästä uutta taloa, komeaa kauppapuotia ja kymmentä palvelevaista
henkeä ympärilleen. Sellaista kykeni tekemään vain Aladdin taikalampullaan.
(Rakas Vihtori, 36.)
Suutarikin jättää lopulta lestinsä ja luopuu verstaastaan. Aukustista tulee jalkineja nahkaosaston johtaja, suojeluskunnan esikunnan jäsen ja kirkonisäntä. Kovin
kireää on kuitenkin mestari Aukustin ja hänen vaimonsa Loviisan välillä monesti
ollut. ”Heikomman – isä Aukustin täytyi lopulta alistua vahvemman tahtoon.”
(Rakas Vihtori, 282.) Valtonen haluaa silti osoittaa keinot, joiden avulla hänen
mielestään avioliitto voisi onnistua, samalla kun hän hieman parantaa maailmaa:
”Kummallinen halu hallita toista ja tehdä hänet mieleisekseen vie avioliitosta
onnen ja maailmasta rauhan. Ne jotka huutavat vapaudelle eläköötä, ne ovat
vapauden pahimmat viholliset.” (Rakas Vihtori, 282.)
Loviisan tytär Kerttu päättää ylioppilaaksi päästyään jättää luvut ja toiveet
omasta ammatista. Sen sijaan hän suunnittelee avioliittoa sopivan miehen löydettyään ”Minä ainakin jätän luvut ja virat. Kun saan sopivan miehen, menen naimisiin. Se on varmasti hauskaa.” (Rakas Vihtori, 73–74.) Äiti Loviisa ei ole hänelle
avioliiton ongelmista puhellut, hän vain nousukkuudessaan toivoo tyttärensä löytävän herrasmiehen puolisokseen. Kertun ystävä Terttu yllättääkin Loviisan tyttären kelpo tavalla. Hänen äitinsä on antanut tyttärelleen neuvoja, jotka täysin poikkeavat Loviisan ja Kertun maailmankuvasta.
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Mutta äitini on neuvonut minua katselemaan häntä, sinun äitiäsi ja kaikkia
keski-ikäisiä vaimoja ja äitejä. Hekin ovat olleet kerran nuoria, mutta mitä he
nyt ovat. Työjuhtia, lapsen synnyttäjiä, joilla ei ole lepoa, ei huvia, joita eivät
edes heidän miehensä näytä rakastavan. Siihen satimeen pitää mennä harkiten, rakastaen ja uhrautuen eikä hauskuutta hakien. (Rakas Vihtori, 74.)
Sama tyttönen kertoo silti koettuaan kosinnan, miehen lähestymisen: ”Kuinka
ihmeellinen hetki se onkaan, kun sen tekee rakastettu ja rakastava mies. Sitä
hetkeä kannattaa odottaa.” (Rakas Vihtori, 75.) Teoksessa näyttäytyy jälleen se
ristiriita, joka naisen elämää niin vahvasti säätelee. Hän rakastuu ja rakastaa.
Rakastuminen johtaa avioliittoon, joka Valtosen romaaneissa silti aina on
pettymys. Avioliitto merkitsee lähes aina ”leipomista, paistamista, pyykkäämistä,
parsimista, loputonta palvelua arjen askareissa, ikuista alistumista ja riitaa”.
(Neekerityttö peilaa, 25.)
Mies osoitetaan syypääksi: kun hän on varma saaliistaan, hän lopettaa hempeilyn ja aiheuttaa käytöksellään vaimolleen pettymyksiä ja kärsimyksiä, jolloin
nainen puolestaan turhautuu ja muuttuu nalkuttavaksi akaksi tai aivan joksikin
muuksi, mikä hän nuorena rakastavana ja rakastettuna morsiamena oli. Avioliitto
ei täytä niitä toiveita, joita nuori rakastunut nainen elättelee. Äiti-Loviisa oli oikeassa sanoessaan, että ”mieheltä mesi kieleltä ja markka kädestä tippuu naista pyydystäessä, mutta saatuaan hänet, sulkee kielensä ja kukkaronsa”. (Rakas Vihtori,
199.) Syyt ovat lopulta kuitenkin syvällä yhteiskunnan rakenteissa. Eriarvoisuus
sukupuolten välillä johtaa väistämättä konfliktiin; kun toinen kahdesta sukupuolesta on paremmassa, etuoikeutetussa asemassa, on aliarvostettu osapuoli onnettomassa tilanteessa, tiedosti hän asian tai ei.
Valtosen romaanien naiset eivät muutu ”nalkuttaviksi akoiksi” eivätkä jää
vaikertelemaan huonossa asemassaan; toki he muuttuvat, mutta he tarttuvat tosi
toimiin. Romaanissa Rakas Vihtori sekä äiti että tytär muuttuvat olosuhteiden
pakosta avioliitoissaan täysin toisenlaisiksi kuin he nuorina ja naimattomina olivat kuvitelleet olevansa. Kumpikaan ei jäänyt – toinen nahjusmaisen, toinen petollisen – miehensä eteen nalkuttamaan, saati vaikertamaan; he tarttuivat molemmat tositoimiin ja onnistuivat elämässään niin taloudellisesti kuin henkisestikin –
he kasvoivat vaikeuksien kohdatessa. Kummankaan avioliitto ei ollut sitä, mitä he
nuorina ja rakastuneina odottivat sen olevan, mutta he eivät nujertuneet, vaan
saivat elämästään tukevan otteen. Valehtelevan ja keinottelevan pirtutrokarin
vaimo, Kerttu, onnistuu viisaasti vaikenemalla saamaan miehensä kaidalle ja
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rehelliselle tielle; avioliittoaan hän ei saanut kuntoon, mutta oman henkilökohtaisen elämänsä kyllä.
Hätävara-romaanin Vappu huomaa tämän vääristymän sukupuolten välisessä
suhteessa jo koulutyttönä:
Maailma on kiero. Pojat ovat aina oikeassa ja tytöt väärässä. Jos tyttö yrittää
puolustautua, on hän vähintäänkin porsas, äkäsäkki, joka ei ymmärrä leikkiä.
- - Olen minä kotonakin huomannut, miten isä moittii äitiä samoista virheistä,
joita hän itse tekee paljon törkeämmin - - Voi, kun minusta kasvaisi viisas
nainen, jolle ei jokainen miehen käppyrä voisi sanoa: ”Millainen porsas olet!
Niin naisten tapaista!” (Hätävara, 68–69.)
Vappu kokee sitten avioliitossaan samaa, jota jo koulutyttönä osasi odottaakin:
Valkeaan taloon tuli Matti, Lassi ja Jussi, ihmeelliset ihmistaimet, jotka kehittyvällä elämällään estivät äidin huomaamasta, miten hänen oman elämänsä
sunnuntai vaihtui auttamattomaan arkeen. ”Vappu, miksei ruoka ole aikanaan
pöydässä? Tämä ruoka on palanutta. Vellissä on liiaksi suolaa. Puuro on jälleen suolatonta. Vappu, ompele lenkki takkiini! Hae tohvelini! Tuo frakkini!
Anna solmioni! Vaihda nenäliina! – Vappu, vie pojat pois! En jaksa kuunnella
niitten menoa! - - Vappu, lue kasvatuskirjallisuutta! - - Vappu elä sano vastaan! Sinä et ymmärrä tähän asiaan mitään!” Rakkaan Jalini lauseet näyttävät
hirveiltä kirjoitettuina, mutta oikealla ja ilmeikkäällä tavalla lausuttuina, korot pontevasti ensi tavuilla, ne kuuluvat luonnollisena höysteenä jokapäiväiseen leipään. (Hätävara, 122–123.)
Sitaateista voi lukea suoraan naisten kokeman dilemman, sen repivän ristiriidan,
jota ei aiheudu vain luonnollisesta halusta saada rakastaa ja saada rakkautta, vaan
myös tarpeesta saada kokea äitinä olon onnea. Vappu ei halua silti täysin tuomita
miestään; ”miehen sanat näyttävät hirveiltä kirjoitettuna.” Vappu herää kuitenkin
perheenemäntä-unestaan ja luo itselleen oman elämän ja oman työn. Hän
kirjoittaa kirjan ja perustaa menestyvän tiilitehtaan. Avioliittokin jatkuu pienen
katkon jälkeen, sitten kun mies havahtuu huomaamaan, että asioista pitää puhua.
Valtonen ei petä lukijoitten odotuksia.
Valtonen on romaanissaan Neekerityttö antanut avioliitosta, samoin kuin äiti–
tytär-suhteesta ja äitiydestä yleensäkin uudenlaisen kuvan. Esko Latvan ja Kirstin
avioliitto ja perhe-elämä ovat onnistuneita, tosin Kirsti-vaimon oveluuden ja diplomaattisen suhtautumisen vuoksi. Kirsti ei ruikuta eikä järjestä kohtauksia, vaan
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purjehtii taitavasti kaikki mahdolliset karikot kiertäen ja antaa jopa miehensä
kuvitella itsensä perheen keskipisteeksi ja päämieheksi. Mies ei tässäkään romaanissa saa osakseen erityistä kunnioitusta. Hän on pikemminkin koominen ja hyvänsuopa hahmo – hyvänsuopa ja ”hyvä mies”, jos häntä osaa käsitellä oikein ja
naisen kannalta viisaasti. Tasa-arvo ei ole toteutunut.
Iiris Uurron 1930- ja 1940-luvun romaaneissa parisuhdeproblematiikka on
keskeinen, ja niissä vallitsee suoranainen sukupuolten välinen sota. Yrjö Kaijärvi
on Uurron Ruumiin viisaus -romaanissa (1942) havainnut sukupuolten välistä
kamppailua strindbergiläis-frödingiläissessä hengessä. Kaijärven lähtökohdat sen
sijaan olivat lähinnä psykologiset. ”[V]asta feministisen tutkimuksen viitekehyksessä hänen strindbergiläis-frödingiläiseksi luonnehtimansa kamppailu politisoituu sodaksi.” Sukupuolten välisessä sodassa on kysymys valtasuhteista ja sukupuolten välisistä ristiriidoista. (Spinkkilä 2000, 7–8.)
Tuula Spinkkilä on teoksessaan Elämän pitäisi olla toisenlaista Uurron tuotannon ohella tarkastellut Uurron omaa asemaa kirjailijana. Kirjallisuusintituutiossa hallitsee ”isän ääni”, joka käyttää valtaansa määritelleessään naista kirjoittavana subjektina. Naiskirjailijan on sallittu esiintyä vain kirjallisuuden marginaalissa ja näkyä ”[v]ain aitoon naiseuteen soveltuvin osin.” (Spinkkilä 2000, 8; ks.
myös Lappalainen 1990, 71–72.) Patriarkaalinen vallankäyttö ei ole jäänyt vastineetta. Siihen on reagoinut naisliike ja naisliikkeen ulkopuolella naiskirjailijat,
jotka ovat laatineet omia strategioitaan patriarkaalista vallankäyttöä vastaan. Tuloksena on ollut sukupuolten välinen sota, jota Uurron teoksissa käydään ja käydään myös monin tavoin Valtosen avioliittoa kuvailevissa teoksissa.
3.5.4 Miehet marginaalissa
”Me naiset voimme heitä vain rakastaa, mutta emme kunnioittaa”
(Kunnankirjuri, 249).
Naisten kulttuurinen marginalisointi toimii muun muassa siten, että naiset tuodaan
esiin miehen kautta, miehen varjossa ja mieheen vertaamalla (Lappalainen 1990,
81). Valtosen romaaneissa esiintyvät miehet puolestaan kuvataan ja heidät
nähdään vain naisten, ”Valtosen tyttöjen”, kautta. Tärkeitä he toki ovat, aivan
kuten naisetkin ovat teoksissa miehille tärkeitä.
Ani harva mies saa osakseen arvostusta Valtosen romaaneissa. Miehet ovat
poikkeuksetta joko nahjuksia, tohvelisankaraita tai petollisia lurjuksia, lukuun
ottamatta sitä ”ainoaa, oikeaa”, joka hänkin sitten avioliitossa muuttuu ja muun96

tuu jompaankumpaan suuntaan. Vanha herruus-ajattelukin kummittelee vielä
pitkään, vaikka vanha vihkikaava jo aikaa sitten on muuttunut. Romaanissa Tyttölapasi on kansankuvauksenomainen episodi, jossa Kala-Matti ja hänen vaimonsa
Mari selvittävät välejään railakkaasti: Mari tarttuu varsiluutaan kiukkuisena ojentaakseen herraansa Mattia. Matin puolustelu jää vaisuksi, vaikka hän vetoaakin
korkeisiin klausuuleihin.
”Kattos nyt, kuules nyt! Hillitse nyt vihas, Mari, ja muista että minä sinun
herras olen”, lepytteli Matti emäntäänsä, joka lähestyi häntä kuin noita-akka
luutineen. (Tyttölapsi, 74.)
Naisten havainnot – jo aikoja ennen varsinaisen naisliikkeen syntyä – kertovat
siitä, miten vääristyneitä ja outoja miesten käsitykset naisesta ovat olleet ja ovat
osittain vieläkin. Kun Charlotte Brontë romaanissaan Shirley sanoo miesten
mieltävän hyvän naisen puoliksi nukkena, puoliksi enkelinä (Launis 2005, 30 ja
Morris 1997, 23), vertaa Liisa Valtosen romaanissa Varaventtiili puolestaan
miestä pingviiniin:
Koska olemme ruvenneet vertaamaan toisiamme eläimiin, niin rinnastakaamme sinut pingviiniin. Ensiksikin me olemme nähneet sen vain täytettynä
ja tiedämme siitä hyvin vähän. Koulukirjoissa kerrotaan siitä näet perin niukasti, eikä meillä ole harrastusta eikä haluakaan ryhtyä itsenäisiin tutkimuksiin. (Varaventtiili, 94.)
Liisan repliikki liittyy keskusteluun, jota käydään kolmen yhteisessä asunnossa
asuvien opettajatoverin kesken. Keskustelijat ovat Liisa, hänen huonetoverinsa
Rauha ja Berglund, joka on mies. Rauha on rakastunut Berglundiin ja elättelee
mielessään hentoja toiveita, jotka murskaantuvat tyystin saman keskustelun
aikana. Liisa on kirjannut keskustelun päiväkirjaansa näytelmän muotoon.
BERGLUND: Rikkaus on pääasia meikäläisen naimakaupassa. Esimerkiksi
minä en tee köyhällä muijalla mitään. Täytyy saada sellainen, että hänen perintörahoillaan saa velkataakan pois harteiltaan.
MINÄ: Mutta laulammehan niin kauniisti laulussa: ”Ja vaikka yhdessä kerjättäis ja kuoltais maantien ojaan…”
BERGLUND. Olen kerjännyt, joten tiedän, millaista se on. Se ei huvita minua enää.
RAUHA: Mitä on elämä ilman rakkautta! En voi kuvitella sellaista.
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BERGLUND: Tietysti voi rakastaa, mutta se ei saa sotkea järkeä. Tyttöjäkin
on kahdenlaisia: sellaisia, joita rakastellaan, ja sellaisia, jotka naidaan.
RAUHA ja MINÄ: Ooo!
MINÄ: Olisi hauskaa tietää, kumpaan ryhmään me kuulumme!
BERGLUND: Teihin rakastutaan ja teidät naidaan.
RAUHA ja MINÄ: Oooo! Ooo! (Varaventtiili, 91–92.)
Naisten populaarikirjallisuudessa – Tania Modleskin mukaan – miesten keskeinen
piirre on juuri arvoituksellisuus (Malmio 1995, 6). Tämä arvoituksellisuus
ilmenee erityisen voimakkaasti Valtosen romaaneissa muun muassa klassisen
romaanisankarin, Luomakunnan Kruunun, Asser Äyräpään hahmossa, hänen
käyttäytymisessään ja valitsemiensa naisten – vaimojensa kohtelussa.
”Ihmettelen, miten nopeasti Äyrämö on ryhtynyt uudestaan avioliittopuuhiin.
Tuskin on vielä puolta vuotta kulunut siitä, kun ´hellästi rakastettu vaimo
unohtumattomaksi suruksi ja katkeraksi kaipaukseksi` kuoli. Sellaisia te miehet olette. Rakkautenne on kauniita sanoja ja korulauseita, mutta sydämenne
kaukana niistä.” (Älä nuolaise, 85.)
Miehet ovat saalistajia, ”naivat rahaa” ja käyttävät naisia hyväkseen. Asiat ovat
kääntyneet Valtosen romaaneissa päälaelleen: klisee naisen arvoituksellisuudesta
ei päde. Miehet sen sijaan ovat arvoituksia. ”Voi, teitä miehiä! Ei teitä ymmärrä!”
(Rakas Vihtori, 278.)
Älä nuolaise -romaanin Varpun elämän onni rakentuu siitä, että hän lopulta
saa puolisokseen rakastamansa Luomakunnan Kruunun romaanissa Kunnankirjuri
(1931). Paradoksaalista on, että Varpu omatuntonsa kanssa taisteltuaan hyväksyy
puolisokseen miehen, joka on ”naituaan rahaa” kohdellut ensimmäistä, enkelimäisen hyvää vaimoaan raakalaismaisesti ja valinnut tämän kuoltua vaimokseen typerän kanan. Arvoitukseksi jää, miksi näin kävi. Kaikki tämä jää kuitenkin varjoon. Naisen rakkaus on sokea. Valtosen romaanin ratkaisu Varpun kohdalla perustuu siihen, että se näyttää, miten miesten ylivalta on väärää ja epäoikeudenmukaista, kivikautista; eivät he ole oikeassa, eivät he toimi oikein. Miehinen ylemmyyden tunto ja ikiaikainen usko paremmuuteensa naisiin verrattuina onkin alun
perin ollut kivikauden aikaista. Fyysinen voima on aikanaan ollut toimeentulon
kannalta merkitsevää, ja miehet ovat tästä syystä kokeneet olevansa naisten yläpuolella. Miehet eivät näin ollen ole pysyneet ajattelussaan ajan tasalla, toisin
sanoen he eivät tiedosta, muista tai eivät mahdollisesti tiedä mitään siitä kehitys98

opillisesta totuudesta, että ihmisen aivot, varsinkin se osa, joka muun muassa on
henkisten toimintojen keskus, on esihistoriallisena aikana, luola-asteella ollut
pienempi, kuin se nykyaikaan päästessä on. Kysymys kuuluu: onko miesten aivoissa jokin pieni sitkeä jäänne, joka ei ikään kuin anna periksi; Valtosen teoksissa miesten on ylivoimaisen vaikea nähdä, tajuta saati myöntää, että tasa-arvo ja
samanvertaisuus voisi vallita miesten ja naisten välillä.
Varpu olisi hyvin voinut toimia kuten Äyrämö, tämä Luomakunnan kruunu,
siis vastoin omatuntoaan, vastoin tarvettaan olla rehellinen miehelle ja itselleen.
Jos hän olisi toiminut näin, olisi ”onni” voinut tulla heidän osakseen jo Älä nuolaise -romaanissa. Mutta Varpu Vapaa valitsee toisen tien, hän jättää jälkensä
kirjeen ja lähtee kunnankirjuriksi johonkin erämaan kolkkaan.
Oikea peruslurjus on komea, hartiakas ja naisia puoleensa vetävä Vihtori romaanissa Rakas Vihtori. Tehtyään kaikki mahdolliset pahat teot pikkupoikana,
aikuisena, aviomiehenä ja rikollisena hän astuu pitkällisten ja vaikeitten, itse aiheuttamiensa prosessien jälkeen eräänlaisen tilinteon hetkenä vaimonsa eteen:
Olen ollut paha. Häpeän sitä. - - Mutta minä olen mies. Minussa on outoja
voimia, joita en voi itse hallita. Naiset hurmaavat minua, saavat valehtelemaan, pettämään. Lääkärit sanovat sitä polygaamisuudeksi. Se on luonnonlaki. (Rakas Vihtori, 283.)
Vihtori antaa itselleen anteeksi ja puolustautuu vetoamalla siihen, että hänen
miehisinä pitämänsä ominaisuudet ja näin myös hänen pahat tekonsa ovat
luonnollisia, miehille luonnostaan kuuluvia, varsinkin kun häneen voidaan
yhdistää komea ulkonäkö ja eräänlainen perusmiehisyys. Valtosen ironia on
terävää, väliin armotonta ja paljastavaa.
Varaventtiili-, Älä nuolaise-, Hätävara- ja Kilroy-romaaneissa kuvaillaan
miehiä samanlaisina; he siis naivat rahaa tai käyttävät naisia hyväkseen muulla
tavoin. Älä nuolaise -romaanin Luomakunnan Kruunu kohtelee naisiaan häikäilemättömästi rahantarpeessaan. Häneen sopii ehkä parhaiten Varaventtiilin Liisan
toteamus: ”Loppujen lopuksi miehet ovat taivaallisen isän luomia suuria kysymysmerkkejä, joiden selvä järkeily ei jaksa koskaan naiselle täysin valkeaksi
selvitä.” (Varaventtiili 1939, 143.)
Teoksessa Kilroy, päähenkilö Ulla, on jättänyt omat opintonsa kesken auttaakseen poikaystäväänsä Lassea, jotta tämä saisi opintonsa suoritetuiksi, saakin
yllättäen kokea olevansa hyljätty. Ulla saa onnekseen perinnön ja olisi hyvin voinut kostaa, mutta ”happameksi ei Ulla halunnut tulla, ei Lassenkaan takia.” (Kilroy, 28.) Lasse halusi menestyä ja ajatteli toimivansa järkevästi odottaen Leenalta
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(Leena oli vaihtanut nimensä Ullaksi saatuaan perintönsä mutta Lasselle hän oli
yhä Leena) samaa:
”Katsos, rakastan sinua, mutta Mirrillä on vaikutusvaltaisia ystäviä ja on tärkeää, että olen kihloissa hänen kanssaan jonkin aikaa. Se tietää nopeaa ylenemistä - - Muutaman vuoden kuluttua olen lähetystövirkailija, kenties täysvaltainen ministeri. Sitten… Ethän ole vihainen minulle?”
”Vihainen! En toki! Näytänkö siltä?”
”Olet hurmaava. En tosiaan ole ennen sitä näin selvästi huomannutkaan.”
”Saavuttamattomuuden sädekehä se on.”
”Tahtoisin, että välimme pysyisivät ennallaan”.
”Eihän toki. Kyllä Mirri saa nyt parsia sukkasi, prässätä housusi, huolehtia
napeistasi ja kenties taskurahoistasikin.” (Kilroy, 47.)
Kilroy -romaanin Lasse kuuluu samaan itsekkäiden, omaa etuaan ajavien miesten
joukkoon kuin Berglund (Varaventtiili), Äyräpää (Älä nuolaise) ja Jali
(Hätävara). Teoksessa näkyy tosin rahan kasvava merkitys yhteiskunnassa ja
siten myös ihmissuhteissa muutoinkin kuin vain miesten ahneutta korostavana.
Ullan saama perintö auttaa häntä paljon; se antaa mahdollisuuden ylimieliseen
käytökseen ja elämässä selviytymiseen yleensäkin.
Kun yllättävä kartano miljoonineen odotti romahtaneen rakkauden jälkiselvittelynä, niin tuskat ja tunteet tulivat helpoiksi kantaa ja helpoiksi unohtaa. Raha ja rakkaus ovat vanhat kilpaveikot tämän maailman stadionilla. Ne tyrkkivät toisiaan pois valta-asemasta kuin pojat leikkiessään ”itse-kukkolinnassani”. Parissa tunnissa ”Tulkaa heti”-sähke kartanolupauksineen oli pukannut pois kahdeksanvuotiaan lemmen kukkoilemasta Leenan sydämen valtaistuimelta. (Kilroy 1960, 28.)
Hieman karkeasti yleistäen voisi sanoa, että karmaisevampaa mieskuvaa ja joukkoa kuin Valtosen luoma saa naistenviihteestä hakea. Mieskuva ei muutu,
vaikka avioliiton ja vaimon asema kuvaillaankin paremmaksi 50-luvulle
ehdittäessä. Tällöin miehet nähdään hieman koomisina, viisaan naisen
johdateltavina; tätä he eivät tosin itse huomaa, joten he voivat rauhassa luulotella
olevansa entisenlaisia patriarkkoja.
Romaanissa Neekerityttö kuvataan avioliittoa ja suurta perhettä harmoniseksi.
On kuin Valtosen kapinointi olisi päättynyt ja saavuttanut jopa tuloksia: kaikki on
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hyvin, työnjako sujuu, hyvinvointi kukoistaa. Perheessä tapahtuvat mullistukset
ovat etupäässä hullunkurisia sattumuksia – mitään merkittäviä ja merkitseviä
muutoksia ei tapahdu. Onnellinen Kirsti-vaimo pitää kuitenkin onnen ohjakset
tiukasti käsissään, mutta antaa miehensä luulla itsestään suuria.
Isä-Esko ei sure vaimonsa työteliästä taloudellisuutta, jos vain hänelle suodaan nimellinen herruus ja isännyys. Sydämensä syvyydessä hän hyrrää hyvästä mielestä, kun työhullu nainen vapauttaa hänet perintötilan ikävistä töistä ja velvollisuuksista nauttimaan huolettomana omien harrastustensa iloista.
(Neekerityttö, 36.)
Valtosen miesjoukossa on jännittävä poikkeusyksilö, joka esiintyy teoksessa
Rakas Vihtori. Hän on Nikin isäntä, Mikko Nikki, joka jo kosinnassaan osoittaa
omaperäistä ja kylmän järkevää ajattelua rakkaudesta. Nikki kunnioittaa ja
arvostaa naisia, joita hän pitää vertaisinaan. ”Nikki kunnioittaa kaikkia naisia,
jotka jaksavat sanoa hänelle ei.” (Rakas Vihtori, 252.) Sen sijaan naiset, jotka
häneen lankeavat, saavat kokea kovia. Hän on naisten mies. Hänellä on keinot,
joilla lumota naiset.
Kerttu katseli puolestaan Nikkiä, hänen himokkaita silmiään, turpeita aistillisia huuliaan. Suudelma! Mitä tuo nyt oli. Nuorena oli moni poika saanut
noukkia niitä hänen huuliltaan. Nyt saisi sillä tempulla viisaan Nikin vipuun.
Sitä paitsi syvällä pahojen himojen kammiossa joku pikku paholainen mieli
kunnon suudelmaa. (Rakas Vihtori, 255.)
Kerttu ei lankea, vaikka mieli teki, siitä huolimatta, että puolison, Vikun
suudelmat ”eivät maistuneet juuri jokapäiväisen leivän perunoita kummemmilta”
(Rakas Vihtori, 255–256). Nikki puolestaan selittelee: ”Enhän minä niiden
kaikkien kanssa voi naimisiin mennä. Suomessa ei ole miehillä haaremia.” (Rakas
Vihtori, 253.) Nikki on kylmäverinen realisti. Kyseessä on kompleksinen vyyhti,
josta selviydytään jälleen viisaan naisen avulla. Mies on toisaalta hyvä ja
oikeudenmukainen, hänellä on hyvä sydän, ja hän auttaa pulaan joutuneita,
kuitenkin omilla ehdoillaan ja vain niitä, joita voi kunnioittaa ja jotka ansaitsevat
sen. Hänessä, ollakseen oikea mies, on aimo annos donjuanismia.16

16

Donjuanismin rakkauskäsitteessä on olennaisinta naisen metsästys. Se on jännittävämpää kuin
kohteen saavuttaminen. Kun kohde on saavutettu, siitä pitää luopua, koska sen jälkeen ei ole mitään
jännittävää jäljellä. (Jallinoja 1984, 22.) Johannes Linnankosken Laulu tulipunaisesta kukasta (1905)
on dekadentin viettelijän tarina, suomalaiseen miljööseen sijoitettu, muunneltu Don Juan -tarina.
(Lyytikäinen 1999, 146.)

101

Valtonen toistaa samaa donjuanismiin liittyvää teemaa neljä ellei viisi kertaa.
Liian komea ja kaunis mies on vaarallinen ja arvaamaton, niin tavoiteltava kuin
muuten onkin. Tämä myönnytys hurmaaville miehille toistuu romaaneissa Älä
nuolaise, Opettajan villikko, Ville viekastelee ja Neekerityttö. Valtonen hyväksyy
myös rakkaudessa kyynisen, mutta muutoin oikeudenmukaisen ja hyvän ihmisen,
Nikin isännän, teoksessa Rakas Vihtori. Valtonen antaa ikään kuin periksi – vähän. Naiset tarvitsevat unelmansa, kun avioliitto ei hyvää tarjonnut korkeammankaan luokan ajanvietekirjallisuudessa.
3.6

Vakavaa kevyesti

Valtosen tyttöjä voisi kutsua ”kurittomiksi naisiksi”, jotka ”[a]stuvat niin
naurattajan kuin naurajankin saappaisiin, tekevät pilkkaa miehisistä arvostelmista
ja kääntävät siten sukupuolisen valta-aseman päälaelleen” (ks. Herkman 2001,
376). Valtonen ottaa kaikissa teoksissaan kantaa yhteiskunnan rakenteisiin,
luokkajakoon ja niiden kautta naisen asemaan, niihin normeihin, sääntöihin ja
myytteihin, jotka naisen elämää ovat rajoittaneet ja säädelleet osoittaen niiden
keinotekoisuuden ja naurettavuuden. Hänen ilkikurisuutensa, hänen tapansa
nauraa ja näyttää vanhat, jäykät asenteet komiikan valossa ja vanhoissa
kehyksissä on aseista riisuvaa. Hän on tuskin koskaan loukannut ketään. Myös
miehet lukevat Valtosta luontevasti ja naureskelevat mieshahmoille
huomaamattaan mille he itse asiassa nauravat. Pidän Hilja Valtosta tässä mielessä
ensimmäisenä ja ainutlaatuisena asenteiden muokkaajana suomalaisessa
viihdekirjallisuudessa. Valtonen ei ole tavanomainen viihdekirjailija; hän ei kuulu
samaan joukkoon Anni Polvien ja Enni Mustosten kanssa, kumpaakaan
väheksymättä – molemmat on sijoitettu samaan genreen Hilja Valtosen kanssa
lähinnä pirteiden tyttöpäähenkilöittensä ansiosta. (Ks. Loivamaa 1999a, 158 ja
194.) Valtonen tuo asiansa esiin, väliin suoraan ja sumeilematta, väliin enemmän
tai vähemmän kätketysti keskiluokkaisten lukijoitten, konttorityttöjen ja
alakoulun opettajattarien parissa, hauskassa ja napakassa omanlajisessa
tuotannossaan. Jäykkä luokkajako näyttäytyy stereotyyppisten henkilöhahmojen
kautta. Minna Canthin ja Maria Jotunin kapinointi ei avaudu välttämättä
keskiluokan naisille (saati miehille); kaikilla lukijolla ei välttämättä ole välineitä
heidän tekstiensä vastaanottamiseen. Valtonen on löytänyt ajassaan niin sanotun
markkinaraon.
Valtonen on luonut suomalaiseen naistenviihteeseen uuden lajin, jossa tekijän
syvin tarkoitus piilee viihdyttävän esiripun takana. Lukijan ei tarvitse esirippua
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paljoakaan raottaa ennen kuin huomaa hallitsevan luokan naurettavuuden, tekopyhyyden ja kaksinaismoraalin. Valtonen ansaitsee pääsyn kaltaistensa joukkoon.
Valtosen tapaan ironian kautta yhteiskunnallista vallanjakoa on maailmankirjallisuudessa tehty näkyväksi antiikin ajoista lähtien. Naisille suunnatussa suomalaisessa naistenviihteessä ilmiö on uusi ja jäänyt tutkijoilta vaille huomiota. Kirjallisuudenhistorioissa tämä savolainen, ”sukkelasanainen” kirjailija, jonka sanottava
ei ole vanhentunut, ei juurikaan ole saanut osakseen huomiota. Luokkajako ja
yhteiskunnan rakenteet määräytyvät kunakin aikana erilaisten normien ja normitusten mukaisesti. Niitä voivat säädellä yhtä hyvin raha, sivistystaso, koulutus
kuin vallitsevat poliittiset olosuhteet. Yhteistä on kaikkina aikoina ollut ihmisten
välillä vallitsevien raja-aitojen hitaasti tapahtuva madaltuminen.
Valtosen varhaistuotanto 20- ja 30-luvulla on hänen rikkainta antiaan. Sotaajan romaaneilla oli oma vakavampi leimansa, mutta 50- ja 60-luvun teoksista on
tuoreus kadonnut: hauskuus ja sukkeluus tapahtumissa, juonen käänteissä ja henkilökuvauksissa ovat muuttuneet kliseisiksi. verrattuna entiseen. Sodan jälkeisen
ajan Ilmiöitä eritellessään ”Valtonen näyttäytyy näissä romaaneissa näkemyksillään toiveiden herättäjänä. Hän herättää toiveita ”paremmasta”, aivan kuten varhaistuotannon romaaneissa. On kuitenkin todettava, että komeetta tulee ja myös
menee. Se loistaa aikansa, mutta väistyy uuden tieltä ja jää historiaan loistavana
muistona. Hilja Valtosesta voi sanoa, että hänen tuotantonsa oli loppumetreillään
vanhan toistoa. Tämä ei merkitse sitä, että hän olisi ollut pelkkä viihdyttäjä, vaikka hänet on sellaiseksi usein leimattu. Hänellä on merkittävää sanottavaa yhteiskunnasta siinä vallitsevine, hitaasti muuttuvine normeineen. Hänellä oli sanottavaa vallankäytöstä ja ennen muuta naisten elämisen ehdoista ja naisten tarpeista.
Valtonen osoittaa yhteiskuntaa määrittävät patriarkaattiset, yksipuolisesti miesten
näkemysten mukaiset asenteet ja arvostukset koomisiksi, vanhakantaisiksi ja peräti naurettaviksi ja siitä – turhan vuoksi – johtuvan naisten alisteisen, väliin jopa
alistetun aseman.
Valtosen näkemykset naisen asemasta koskettivat naisten kannalta vakavaa
asiaa, niin paljon komiikkaa, huumoria ja sukkelasanaisuutta kuin hän kaiken
aikaa käyttääkin. Tekstistä paljastuu jopa synkeitä sävyjä, karrikoiden ja liioitellen
kuvailtuina, sellaisia kuin Sadun kokemukset romaanissa Älä nuolaise, se miten
kerrotaan, toimii tässä pehmentävästi, ja antaa lukijan kokea tilanne siedettäväksi
ylimenevässä melodramaattisuudessaan. Hilja Valtosen kapina kuplii enimmillään
pinnan alla. Hän kapinoi alistetun, pienipalkkaisen, keskiluokkaisen naisen puolesta. Tämä tapahtuu kirjallisten konventioiden kautta, joita hän käyttää parodioiden.
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Kuitenkin naisen tilanne on ollut ja oli koko Valtosen tuotantokauden aikana
kutakuinkin toivoton. Siihen sisältyy paljon turhautumista ja kärsimystäkin. Vaikka 50-luvulle ehdittäessä tilanne oli koko lailla muuttunut, miesten ylivaltaa ei
ollut nujerrettu; valta oli yhä heidän käsissään, naisia sorrettiin yhä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ja kaksinaismoraali kukoisti ylinnä – tähän ei Valtonen tosin
naisten kohdalla puuttunut: hänen tyttönsä olivat niin siveellisiä, ettei siihen ollut
aihetta. Miehiä kuvaillessaan Valtonen yllättäen antaa vähän periksi, ehkä tarkoituksellisesti. Miehet ovat löytäneet kevyemmän elämänotteen, sellaisen, joka
naisilta ikiaikaisista ajoista lähtien on ollut kielletty. Valtosen keskeisin sanoma
on tässä: miesten ja naisten moraalisäännöt ovat erilaiset. Ne on luotu aikoina,
jolloin ne mahdollisesti ovat olleet tarkoituksenmukaisia, mutta aikojen kuluessa
ne ovat auttamattomasti vanhentuneet.
Rakkaus ja vastarakkaus ovat onnen tuojia Valtosen romaaneissa – rakkaus
johtaa lopulta avioliittoon, jonka Valtonen kuitenkin osoittaa, kun niin pitkälle
päästään, aina huonoksi vaihtoehdoksi. Tämä on paradoksi, johon Valtosen romaaneissa alati törmää. Se lienee kuitenkin periksi antamista lukijoiden edessä –
hän kirjoitti lukijoille, jotka halusivat lukea toiveitaan ja unelmiaan vastaavia
kirjoja. Tähän paradoksiin sisältyy valtosmaiseen tapaan piilotettua kritiikkiä,
joka kohdistuu vanhentuneeseen, mutta pitkälti voimassa olevaan viktoriaaniseen
sääntöön: rakkaus voi naisen kohdalla toteutua ainoastaan avioliitossa.
Vertaan Hilja Valtosta komeettaan, joka ilmestyy taivaalle loistavana, mutta
myös pelottavaksi ja merkittäväksi koettuna, odottamatta näyttäytyvänä valoilmiönä. Komeetta on pyrstötähti, joka jättää jälkeensä loistavan kaaren taivaalle.
Hilja Valtosta voi mielestäni verrata tähän ihmeelliseen ja loistavaan valoilmiöön.
Hyvällä syyllä voi sanoa: komeetan tavoin hän ilmestyi suomalaisen kirjallisuuden taivaalle.
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4

Aino Räsänen – kuin tähdenlento
”Hellästi hän laski viulun laatikkoon. Mutta hänestä tuntuikin kuin hän olisi
laskenut rakkaan vainajan arkkuun. Hän hautasi osan omaa sieluaan, herkkää
tytönelämää mustaan laatikkoon, jonka lukko napsahti kohtalokkaasti kiinni.
– - Monet ennen minua ovat levollisesti astuneet velvollisuuksien tielle ja
haudanneet turhat haaveet. (Soita minulle, Helena! 25.)

4.1

Kuin silloin ennen

4.1.1 Aino Räsänen ja hänen teoksensa
Tässä luvussa tarkastelen vuonna 1945 ilmestynyttä Aino Räsäsen Helena-sarjan
aloitusromaania Soita minulle, Helena! (jatkossa Soita minulle) ja osin sen
jatkoteoksia, vuosina 1950 ja 1953 julkaistuja … ja Helena soittaa (jatkossa
Helena soittaa), ja Näkemiin Helena. Räsänen on erityisen tunnettu juuri Helenakirjoistaan, joita julkaistiin täysi tusina. Viimeinen, Helenan muisto, ilmestyi
vuonna 1978. Räsänen oli varsin tuottelias kirjailija; kirjoja ilmestyi
parhaimmillaan vuoden välein. Hän julkaisi myös muita kuin Helena-sarjaan
kuuluvia teoksia. Merkille pantavaa on, että hän on jopa kirjoittanut perinteisen
salapoliisiromaanin, Leikki leikkinä ja henki pois (1966) (Väyrynen 1999, 119).
Taru Väyrysen mukaan Räsänen ei ollut aina kovin mieltynyt Helena-sarjan
jatko-osien kirjoittamiseen, mikä ilmenee siten, että monet teokset vaikuttavat
väkisin tehdyltä. Täyteen yllätyksettömyyteen ja kaavamaisuuteen hän ei kuitenkaan syyllistynyt. (Väyrynen 1999, 118.) Jatko-osat ovat kuitenkin kuin eri kirjailijan kirjoittamia, ne ovat ”[j]ärkiperäisiä ongelmaromaaneja, joissa erotiikkaan
liittyy erilaisten naisellisten pulmatilanteiden ratkaisuja” (Pennanen 1970, 309).
Kirjojen kohtalo on sama kuin jatko-osilla on tapana olla. Ne latistuvat. Herää
kysymys, miksi Räsänen kuitenkin on kirjoittanut kahden ensimmäisen Helenakirjan jälkeen vielä kymmenen jatko-osaa. Onko kyseessä ollut ”lukijain tilaus”
sosiaalisen tilauksen tavoin, tai mahdollisesti kaupalliset syyt. Nina Työlahti on
tarkastellut syitä kirjallisten jatko-osien syntyyn. Hän lähestyy jatko-osia muun
muassa affektiivisen lukemisteorian kautta jättäen kaupalliset tarpeet huomiotta.
(Työlahti 2008, 223.) Affektiivinen lukeminen aiheuttaa tilanteen, jossa lukija on
halukas ihmissuhteen kaltaiseen yhteyteen lukemansa kanssa. Lukija kiintyy ja
ihastuu teoksessa johonkin: paikkaan, henkilöön tai tunnelmaan – mahdollisesti
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näihin kaikkiin. (Työlahti 2008, 225–226.) On ajateltavissa, että Räsäsen esikoisteos on pelkästään myyntimenestyksen ja painosten lukumäärän perusteella saanut teokseensa rakastuneita lukijoita kaipaamaan samaa lukukokemusta yhä uudelleen saadakseen olla lähellä sitä, johon he Soita minulle -romaania lukiessaan
kiintyivät.
Jatko-osat kuvailevat myös täysin eri aikakausia ja eri ympäristöäkin kuin
aloitusromaani. Teoksia leimaa usein jokin ilmestymishetkellä ajankohtainen ja
monesti kuitenkin pinnallinen ilmiö.. Helenaa ja Helenan perheen vaiheita seuraillaan kronologisesti. Räsänen on itse sanonut häntä haastateltaessa: ”Kun synnyttelin Helenaani, olin hirveän tosissani, ehkä siitä johtuu, että Soita minulle
Helenassa on aitoutta ja lämpöä. Nyt työskentelen rutiinilla.” (Angel, 1975.)
Tutkimustyöni keskeiseksi kohteeksi Hilja Valtosen ohella olen valinnut Räsäsen esikoisteoksen, koska katson, että Räsänen on tässä teoksessa tavallaan
”sanonut kaiken”. Jatko-osat toistavat samaa, vaikka kuvailevatkin eri aikakausia.
Soita minulle -romaani saavutti menekkiennätyksen. Se kuuluu suomalaisen kirjallisuuden eniten myytyihin kirjoihin – yhteensä 129 874 kappaletta. (Laaksonen
2009.) Teos ilmestyi ajankohtana, jolloin toinen maailmasota rauhanehtoineen oli
Suomen osalta päättynyt tappioon.
Tarkasteluni kohteena on osin myös jatko-osa Helena soittaa siitä syystä, että
se sota-aikaa kuvaavana tarjoaa jälkikäteen selityksen esikoisteoksen teemoille.
Sarjan kolmas osa, Näkemiin Helena on myös pieneltä osin mukana tutkimuksessani, koska lukija saa romaanissa kohdata esikoisromaanista tutun, kaihomielisen
Helenan, tosin varttuneena aikuisten lasten äitinä lastensa, poikansa ja tyttärensä
silmin.
4.1.2 Hävitty sota ja menetetty nuoruus
Aino Räsänen kirjoitti esikoisteoksensa kuten jo aiemmin, johdantoluvussa
kerron, ajankohtana, jolloin Suomi oli hävinnyt sodan ja josta se irtautui vuonna
1944. Sotavuodet olivat koetelleet maata ja kansaa rankasti. On arvioitu Suomen
menettäneen sodissa noin 86 000 henkeä. Myös sotainvalidien luku oli suuri –
noin 57 000. Luovutetun Karjalan väestö, lähes 12 % koko väestöstä, oli
sijoitettava pienentyneeseen Suomeen. Lisäksi Suomi sitoutui karkottamaan
entisen liittolaisensa, Saksan joukot. Tällöin syttyi vielä Lapin sota (1944–1945),
joka tuhosi osan Pohjois-Suomea ja Lappia ja aiheutti alueen väestön tilapäisen
evakuoimisen Ruotsin puolelle. (Laitinen 1981, 463.) Kaivattu rauha ei tuonut
suomalaisille turvallisuuden tunnetta; miehet palasivat kotiin sodan ruhjomina,
106

väsyneinä ja pettyneinä, osa pysyvästi invalideina. Venäläis-englantilainen
komissio valvoi elämää ja oli näkyvillä katukuvassa. Rauhan solmimisen jälkeen
elämää varjosti vielä kaikkien tiedossa oleva Baltian maiden kohtalo, ja niin pelko
samasta kohtalosta varjosti elämää. Puute painoi myös leimansa arkielämään.
Maa joutui syksyllä 1944 aloittamaan lähes tyhjästä. Rauhansopimus velvoitti
suorittamaan raskaita sotakorvauksia Neuvostoliitolle, ja karjalaisväestölle oli
maksettava rahallisia korvauksia ja järjestettävä uudet viljelytilat. Suomi oli 1950luvun puolelle asti köyhä ja harmaa maa. (Laitinen 1981, 463.)
Sotavuodet mullistivat kaikkiin sukupolviin kuuluvien naisten elämäntilanteen – useimmat naiset joutuivat tekemään sellaista, mikä oli täysin ristiriidassa
opittujen normien ja arvojen kanssa. Vaimot joutuivat päättämään asioista, jotka
aiemmin kuuluivat miehille. Naisten piti hillitä tunnepitoiset reaktionsa ja tarttua
kaikkein raskaimpiin fyysistä voimaa ja kuntoa vaativiin töihin; heidät velvoitettiin mottitalkoisiin, jotka maaseudun naisille karjanhoidon, peltojen kyntämisen,
puiden kaadon ja pilkkomisen lisäksi koituivat erityisen raskaiksi. Naisia tarvittiin
työvoimaksi myös teollisuuden ja liike-elämän palvelukseen. Kaikki viisitoista
vuotta täyttäneet olivat työvelvollisia. (Utrio 2005, 109–110.)
Sodan jälkeen paluu entiseen naisenelämään ei sujunut kitkatta. Monet miehet olivat vammautuneita – ne jotka ylipäätään palasivat. Traumat vaikeuttivat
miesten paluuta; erityisen vaikeaa miehille oli palata 30-luvulla korostuneeseen
”vahvojen miesten rooliin”. Nyt olivat miehet heikkoja ja naiset vahvoja ja karaistuneita. (Manninen 1989a, 580.) Kuitenkin pidettiin itsestään selvänä, että poikkeusolojen päätyttyä palattaisiin vanhaan. Näin ei kuitenkaan lopulta käynyt:
naisten osuus työvoimasta kasvoi sotavuosina huomattavasti. (Utrio 2005, 110.)
Työt, joihin naiset tarttuivat, olivat sota-aikana kuitenkin lähinnä käytännöllisiä ja
arkielämään kuuluvia asioita; poliittisiin ja taloudellisiin päätöksentekoihin he
eivät puuttuneet. Naisten sotamuistelujen taustalla on ollut pyrkimys tuoda näkyville suomalaisten naisten sodanaikainen toiminta ja työpanos. Siihen on liittynyt
halu etsiä historian naissankaruutta, joka voitaisiin nostaa miesten sankaruuden
rinnalle tai jopa sen yläpuolelle.
Naisten sankaruutta on nimitetty arkisankaruudeksi – ne, jotka näin ovat asian tulkinneet, ovat tarkastelleet naisia täysin asianosattomina, mitä varsinaiseen
sotimiseen tulee. He ovat pikemminkin olleet sodan uhreja. Eeva Peltonen on
pohtinut sotien naisperintöä ja niitä naishyveitä, joita hän kokee informanttiensa
välittävän edelleen käsityksissä ”vahvasta suomalaisesta naisesta, selviytymiskykyisestä, työteliäästä, uhrautuvasta vastuunkantajasta”. (Peltonen 1997, 102–103.)
Julkisuudessa esiintyvien naisten osuus lisääntyi sotavuosina huomattavasti. Nais107

järjestöjen työ – tärkeimpinä mainittakoon Lotta Svärd -järjestö, Marttaliitto ja
Naisten työvalmiusliitto – kävi näkyväksi, ja järjestöjen naisjohtajat tulivat tutuiksi suurelle yleisölle. Välirauhan aikana perustettiin ministeriöön tilapäisesti naistyövoiman tarkastajan virka, jota hoiti Margit Borg-Sundman. Hänen työparinaan
toimi Tyyne Leivo-Larsson. (Utrio 2005, 110.) Molemmat tekivät huomattavan
elämäntyön valtakunnan politiikassa, kuten monet muutkin naiset. Rauhan palattua, kun vaaleja jälleen voitiin järjestää, heillä kaikilla oli uskollinen äänestäjäkuntansa (Utrio 2005, 124).
Kulttuurielämässä oli sotavuosien vuoksi katko. Tilanteesta, johon vuonna
1939 oli jääty, ei sellaisenaan voitu jatkaa, eikä liioin oltu selvillä siitä, mihin
suuntaan olisi lähdettävä. Kirjallinen näyttämö oli muuttunut sotaa edeltävästä
ajasta. (Laitinen 1981, 466.) Ristiriitaisesta tilanteesta ei näyttänyt olevan ulospääsyä. Viihde, jonka tehtävänä oli täydentää lukijansa elämän ulottuvuuksia ja
lievittää laukaisemattomia jännityksiä, reagoi ensimmäisenä omalla tavallaan.
Räsäsen esikoisteos, Soita minulle, on juuri tästä syystä Kirsti Mannisen mukaan
”[m)ielenkiintoinen esimerkki siitä, miten ajankohtaiset naisteemat ja perinteinen
romanttinen viihdejuoni voitiin yhdistää samaan teokseen”. (Manninen 1989b,
580.) Soita minulle -romaanin tapahtumat sijoittuvat Mannisen mukaan sotia
edeltäneeseen patriarkaaliseen idylliin, 1930-luvun maaseudulle. (Manninen
1989b, 580.) 30-luku ei mielestäni ole onnistunut ratkaisu teoksen ajankohdan
määrittelylle. Monet synkät ennusteet – fasismin nousu, kiihkoisänmaallisuus ja
sitä aiheuttaneet ristiriidat, maailmanlaajuinen talouspula – saavuttivat kulminaatiokohtansa Suomessa vuosina 1931–1932. Euroopassa syntyneet diktatuurit,
muut autoritaariset äärimmäisyysliikkeet ja niihin liittyvä johtajanpalvonta saivat
Suomessakin jalansijaa ja toimintaa, mutta myös vastatoimintaa: vihaa ja ristiriitoja erityisesti omistavan luokan ja maattoman väestön välille. Muun muassa
näistä syistä Räsäsen luomaa idyllistä ja jopa vauraudessa elävää yhteisöä ei mielestäni sovi sijoittaa 30-luvulle. Lisäksi Helenan lapset ovat jo aikuisia sodan
syttyessä, mikä luonnollisesti ei voisi olla mahdollista. Talouslaman hellittäessä,
mikä tapahtui kuitenkin sodan uhan varjossa, poliittiset ja yhteiskunnalliset ristiriidat lientyivät (Karkama & Koivisto 1999, 8–9). Ulkoinen uhka yhdisti sodan
syttyessä suomalaisia, ja kansalaissodan traumat jäivät taka-alalle. Pennanen puolestaan katsoo, että vuodet 1916–1918 voisivat olla sopiva aikakausi teoksen ajalliselle määrittelylle. Näin voi hänen mukaansa päätellä jatkoteoksesta Helena
soittaa. (Pennanen 1970, 253.) Monesta syystä tämäkin sijoitus on mahdoton;
kansalaissotaa seurauksineen ei jälkiä jättämättä voida viihdekirjallisuudessakaan
täysin ohittaa. Teos on todennäköisesti sijoitettu epämääräisesti jonnekin sotaa
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edeltävään, kauniiseen maailmaan, ”vanhaan hyvään aikaan”. Pennasen mukaan
romaani on ilmestyessään juuri ajattomuutensa vuoksi ollut erittäin ajankohtainen. Epämääräisellä ajoituksella on tällaisenaan tärkeä tehtävä. Romaanissa korostetaan sellaista sisällöllistä ainesta, joka 40-luvulla oli haikeaa muistoa sotaa
edeltävältä ajalta. Ajankohdan kipeät asiat on sivuutettu. Soita minulle -romaani
tuntuu vakuuttavan, ettei sotaa ole ollutkaan, elämä on kaunista ja turvallista
(Pennanen 1970, 253.) Helena soittaa -romaani kuvailee sota-aikaa ja tapahtumat
toimivat taustatukena aloitusromaanin teemoille, joiden keskiössä on nimenomaan naisten tunne-elämä.
Aino Räsänen on nähnyt nuorten naisten sota-ajan kokemukset, rintamalla,
kotirintamalla, evakkomatkoilla ja sairaaloissa. He menettivät nuoruutensa ja
nuoruuteen liittyvät ilot, monet myös mielitiettynsä, sulhasensa tai puolisonsa.
Nämä sodan kokeneet naiset kuuluvat pula-aikojen ja sotien, vuosina 1912–1920
syntyneiden sukupolveen. Kaikki eivät ole kokeneet kaikkea, mutta silti voidaan
puhua yhteisestä kokemusmaailmasta, joka saattoi merkitä elämän parhaiden
vuosien menetystä. (Tuominen 1991, 48.)
Aino Räsänen on romaanissaan Soita minulle mahdollisesti tarjonnut lohtua
ja toivoa näille lukijoille – ei osoittelemalla heidän vaikeuksiaan, vaan luomalla
utopistisen idyllin, jossa voi levätä ja uskoa ainakin hetken siihen, että onnea,
kauneutta ja rauhaa on olemassa. Räsänen onkin itse sanonut, etteivät hänen lukijansa arkea pakoon pääse, hänen kirjansa tarjoavat vain pienen lepohetken sen
lomaan (Väyrynen 1999, 119). Räsäsen romaaneille on ominaista, että niiden
henkilöt tekevät kaikki arkista työtä, mutta suomalainen maaseutu ja luonnonkauneus kuvaillaan runollisesti ja tunteikkaasti. Teosten eettinen sisältö on jäsenneltyä ja mietittyä kaavamaisuudesta ja tietynlaisesta yksioikoisuudesta huolimatta. (Väyrynen 1999, 118.)
Rakkausviihdettä historiallisia rakkausromaaneja lukuun ottamatta on vain
harvoin sijoitettu tiettyyn historialliseen ajankohtaan. Kimmo Jokisen mukaan
suomalaisen lukemiskulttuurin luonteenomainen piirre on kuitenkin totuuden
kaipuu. Asiat on kerrottava sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat tai ovat olleet,
ja tapahtumien on periaatteessa oltava mahdollisia, kuitenkin niin, että kielteisiä
asioita voidaan välttää. Totuuden ihannetta vaalivat ennen kaikkea lukijat. (Jokinen 1989, 55.) Räsänen on tässä syyllistynyt suoranaiseen ”lukijalle valehteluun”
(ks. Jokinen 1989, 40–42). Hänellä ei ollut ajankohdan valinnassa muuta mahdollisuutta kuin ohittaa todellisuus. Sotien välisenä aikana ei Suomessa ole ollut niin
pitkää rauhaisaa ajanjaksoa, jota olisi kestänyt Helenan ja Jari Junkkerin rakkaus109

tarinan alkamisesta ja avioliiton alkuajoista talvisodan syttymiseen saakka, jolloin
heidän lapsensa ovat jo aikuisia.
Soita minulle -romaanin menekkiä ovat olleet valmistamassa Kolmiokirjan
julkaisemat kirjalliset viikkolehdet Nyyrikki (perust. 1905), Perjantai (1925) ja
Sirpale (1927) (Pennanen 1970, 308 ), kuten kaiketi muukin tuolloin julkaistu
rakkausviihde. Birgit T. H. Sparren Diana-sarja, jonka ensimmäinen teos Vanhan
kartanon Diana ilmestyi vuonna 1942, lienee ollut suosittu paljolti samoista syistä kuin Helena-sarja, ja se on saattanut toimia Räsäsen esikoisteoksen esikuvana.
Epävarmat poliittiset olot Euroopassa ja lähes koko maailmassa synnyttivät myös
Ruotsissa koti-ikävään verrattavan kaipuun siihen lintukotoidylliin, joka kuvastuu
Sparren teoksessa. Ruotsi, joka jäi sodan ulkopuolelle, näyttäytyi suomalaisille
rauhan, vaurauden ja onnen tyyssijana.
Aika ja paikka eivät naisten rakkausviihteessä ole itsenäisiä elementtejä. Ne
palvelevat muita tarkoitusperiä. Aika esitetään tilana, joka paikallistuu kirjailijan
tahdon mukaan. Spatiaalisen aika-akselinsa turvin genre voi tuoda esille tekijän
mahdollisia sosiaalisia ja jopa didaktisia pyrkimyksiä (Eloranta 1974, 189). Nyyrikki-lehden kertomuksissa paikan ja aikatason maininnalla on naiskuvauksen ja
muidenkin tapahtumien kannalta eniten merkitystä sota-ajalla ja 30-luvun aatteilla
(Klintrup 1981, 198). Teoksessa Soita minulle näkyvät 30-luvun aatteista ainoastaan koti, uskonto ja isänmaa sekä suojeluskunnan olemassaolo. Sota-ajalla sen
sijaan on merkittävä osuus teoksessa Helena soittaa.
Helenan rakkaustarina on kypsymisrituaali. Sota oli raskas koettelemus naisille ja etenkin siveyskysymys koettiin ahdistavaksi ja vaikeaksi. Aino Räsänen
”on tehnyt rakkausromaanin, jossa paljon kärsinyt puritaaninen suomalaisnainen
sai kokea puhdistumis- ja kypsymisprosessin kirjallisen kuvakielen puitteissa”
(Pennanen 1967, 255). Avioliitto on tässä kuten rakkausviihteessä usein sosiaalinen kaappaus, joka Pennasen mukaan jää vain ”ujojen vihjausten varaan”. Teoksen miespäähenkilö Jari Junkkeri on koulutukseltaan agronomi, joka on suomalaisessa naistenviihteessä ollut suosittu titteli. ”Suomalaisella rakkausromaanilla on
juuret mullassa, ja näkee siitä syystä agronomien ammattikunnan hohdokkaana”
(Parkkinen 2005). Suomalaiset rakkausromaanit syntyivät agraarikulttuurin vallitessa; oli siis luontevaa valita miespäähenkilöksi tilanomistaja, joka oli koulutukseltaan agronomi. (Kalemaa 1968.) Suomessa ei ollut aatelisia kartanonherroja.
Agronomeilla oli kuitenkin suomalaisissa romaaneissa sama rooli. He olivat pitkälti yhteiskunnan tukipylväitä, soveliaita rakkausromaanien sankareiksi, miehekkäitä ja puoleensa vetäviä. Hilja Valtosen romaanissa Vaimoke on päähenkilön
Kirstin kohtalona miehekäs agronomi Esko Latva. Agronomien vetovoima näyt110

täytyy myös Hella Wuolijoen Niskavuori-sarjassa, jonka yksi merkittävimmistä
miehistä, Aarne, on koulutukseltaan agronomi. Jari Junkkeri on lisäksi arvokkaan
perintötalon isäntä ja äitinsä puolelta siniverinen, siis aatelinen, ja hänellä on
perintötila myös Ruotsissa. Jari Junkkeri on omassa ympäristössään ylimys. Hän
on poikkeuksellisen komea mies, täynnä vetovoimaa. Hän on siis onnistunut sosiaalinen kaappaus ja myös miehenä mitä toivottavin saalis.
Birgit T. H. Sparren teoksessa Vanhan kartanon Diana Joachim Riddercrona
täyttää samat kriteerit. Heljön kartanon perijä on ylväytensä ja komean miehisyytensä vuoksi erittäin puoleensavetävä.
Joachimista tuli upseeri. Sotakoulussa hän herätti heti huomiota rohkeutensa
ja urheutensa vuoksi. Hän oli voimakkaampi ja notkeampi kuin toiset ja toveriensa keskuudessa häntä kutsuttiin kauniiksi Kimiksi. Ei kukaan istunut niin
hyvin satulassa kuin hän, ei kukaan suoriutunut korkeammista esteistä, ei kukaan kestänyt suurempia ponnistuksia kuin hän. Ei kukaan kantanut univormuaan täydellisemmin. (Vanhan kartanon Diana, 84.)
Suomen sodan jälkeisessä kulttuurielämässä tapahtunut Laitisen mainitsema
katko ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että kirjallisuus olisi täysin pysähtynyt. Hyvin
pian Aino Räsäsen romaanin Soita minulle jälkeen ilmestyi vuonna 1947 pitkään
viihdekirjailijaksi leimatun Mika Waltarin suurromaani Sinuhe, egyptiläinen, joka
sai kansainvälistä kuuluisuutta. Laitinen katsoo tämän vaikuttaneen siten, että
teoksen oleellisin anti jäi toisarvoiseksi. Romaani on Matti Kurjensaaren mukaan
analyysi suomalaisen keskiluokan pettymyksestä ja keskeisten arvojen
menetyksestä (Laitinen 1967, 107). Martti Pelvo rinnastaa väitöskirjassaan Yrjö
Kaijärven ja Mika Waltarin toisiinsa. Hän katsoo molempien pettyneen
länsimaiseen kulttuuriin. Alkuperäisen ja harmonisen kulttuurin kohtaa heidän
mielestään Afrikassa ja Aasiassa. (Pelvo 2007, 126.) Eksoottinen, etäinen miljöö,
muinainen Egypti romaanissa Sinuhe saattaa kuvastaa samoja rakenteita, jotka
olivat merkittäviä kirjailijan lähimmässä ympäristössä. (J. Niemi 1989, 217.)
Waltarin kaipaus koski erityisesti hänen omaa nuoruuttaan. Kaijärvi on omalta
osaltaan löytänyt erontekoa muun muassa käymällä tunisialaisissa hotelleissa ja
bordelleissa hashista poltellen ja luonut tällä tavoin teoksiinsa samalla vahvaa
eroottista latausta. Orientti tarjosi Kaijärvelle samanlaisen pakopaikan kuin
”kesäasunto kotona Koskeloveden rannalla”. Sinne hän saattoi vetäytyä
yksinäisyyteen luonnon keskelle aikaan ennen toista maailman sotaa. (Pelvo
2007, 129.)
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Kaijärven ja Waltarin paikankuvaukset ilmaisevat lopulta koti-ikävää, kaipuuta menetettyyn kotiin: autenttiseen minään. Waltarin kaipaus liittyy erityisesti
omaan nuoruuteen, aikaan ennen toista maailmansotaa. Waltarin huoli kohdistui
Eurooppaan, ei niinkään Suomeen – Suomen tilanteen hän koki melko turvatuksi.
Waltarin suurromaanien tapahtumien sijoitus – alkaen Sinuhesta – on mahdollisimman etäällä romaanien ilmestymisajankohdasta, ajasta ja paikasta, minkä hyvin voi tulkita kuvastavan tätä kaipuuta. Waltari toistaa toistamistaan romaaneissaan samaa: ”Kaikki palaa ennalleen eikä mitään uutta ole auringon alla eikä
ihminen muutu, vaikka hänen vaatteensa muuttuvat ja myös hänen kielensä sanat
muuttuvat.” (Waltari 1984/1945, I kirja.) Tällöin vasta tuli tunnetuksi pysyvästi
vakava Waltari, osittain historian tutkija.
Romaani Soita minulle kertoo paikattomuudellaan ja ajattomuudellaan lopulta
samasta koti-ikävästä kuin Waltari ja Kaijärvi; Räsäsen luoma idyllinen miljöö
merkitsee samaa kaipuuta menneeseen, aikaan, joka ei koskaan palaa iskelmätekstien tapaan ilmaistuna.
4.2

Kotiseutuni mun

4.2.1 Miljöö tunteiden näyttämönä
Se oli muita kauniimpi järvi vihreine saarineen, lehtevine niemineen ja syvine
lahtineen, keltaiset ja valkoiset lumpeet kukkivat kaiken kesää. Järvi sijaitsi seudulla, missä historia, tarina ja legenda täyttivät ilman niin kuin sadun Felix linnun siipien hiljainen suhina. Todellisuuden arkiharmauteen sekoittui menneitten aikojen suuruutta, missä kunnia ja urheus, uskollisuus ja rohkeus olivat tulleet
kielen kauneimmaksi lyriikaksi.
Järvi hymyilevine rantoineen ja taustalla olevine sinertävine vuorineen oli aikojen kuluessa muodostunut seudun kiistämättömäksi keskipisteeksi. Kuin
tuhansilla kohtalon jumalattaren kehräämillä langoillla sitoi järvi kulumattomin sitein kaikkia niitä, jotka kasvoivat sen lohtuisilla rannoilla. - Järven ympärillä lehtimetsien ja kuusien, vihreitten niittyjen ja kullankeltaisten ketojen vaiheilla sijaitsivat vanhat herraskartanot ja Heljön linna. Herraskartanot olivat menneet perintönä isältä pojalle, pysyneet samoissa suvuissa,
nähneet sukupolven toisensa jälkeen kasvavan sitä myöten kuin vuosisata sukeutui vuosisadasta. (Vanhan kartanon Diana, 5–6.)
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Taivaanrannan tumman nauhan alla kiiltää kirkas vyö. Siellä on suuri vesi,
joka lähettää vapailta laineiltaan terveiset kylälle pitkin parivirstaista lahtea.
Tämä lahti on kylän keskellä, sen tie, sen sydän. Ja sen rantapenkereille on
päätyvät viljavat pellot. Jokunen ylpeä koivuryhmä on uskaltanut jäädä rannalle, muun metsän loitotessa peltojen taa. Tämän suuren veden lahti antaa
neljälle talolle kotirannan ja iloittaa päätykaarteessaan koulun vallattoman
lapsiparven. - Näkymä on puhdasta, selvää ja suuripiirteistä. Kauniita taloja komeine puutarhoin, metsät ja pellot järjestyksessä. Ei mitään tarkoituksetonta, ei lahoa
rakennusta, ei joutomaata, ei vesakkoa. Entä lahden talon ihmiset? Suvut ovat
kotiutuneet tänne jo satoja vuosia sitten ja aateloituneet täällä työn ja vaurauden ja talonpojan perinnäistapojen alla ylvääksi talonpoikaisaateliksi”. (Soita
minulle, 5.)
Kuin toistensa kopioita ovat nämä kaksi aloituslukua. Vaikka näiden kahden
teoksen, Vanhan kartanon Diana ja Soita minulle Helena, taustat poikkeavat
toisistaan niin yhteiskunnallisesti, poliittisesti kuin taloudellisesti, kohtaa niissä
samaa romantiikkaa, joka auttaa lukijaa hetkeksi irtaantumaan ankeaksi koetusta
arkitodellisuudesta. (Ks. Eloranta 1974, 164.) Näiden kahden aloitusluvun
tekstien välisyyttä tarkasteltaessa on muistettava, että romantiikka sinänsä on laji,
johon rakkausviihteen edustajat, Sparre ja Räsänen molemmat, teoksineen
kuuluvat.
Kummassakaan teoksessa ei suoranaisesti ilmaista paikkaa; aikakausikin jää
epämääräiseksi. Epämääräisellä ajoituksella on Pennasen mukaan tärkeä merkitys
Helena-romaanissa. Romaani vakuuttaa, ettei sotaa ole koskaan ollutkaan, maailma on yhä turvallinen ja onnellinen. (Ks. Pennanen 1967, 253.) Rakkausromaaneissa vältetään myös paikkojen kuvauksen yksityiskohtaisuutta. Tällöin lukijan
mielikuvitukselle jää kylliksi liikkumatilaa illuusioiden luomiseksi (Eloranta
1974, 185). Näen, että Sparren ja Räsäsen tarkoitus on romaaneissaan luoda tällä
tavoin miljöö, joka voi elää jokaisen lukijan mielessä ja tunteiden taustalla sopivana kulissina.
Juhani Niemen mukaan mitään yksiselitteistä käsitettä miljöö ei ole olemassa.
Kirjailijalla on vapaus miljöötä luodessaan (J. Niemi 1989, 208). Niemi siteeraa
Väinö Linnaa, joka Pentinkulman päivien alkuaikoina ilmaisi käsityksiään kirjailijan ja hänen miljöönsä kosketuksista. Linnan mukaan kirjan tekijällä on kaikki
valta käsitellä todellisuutta: ”Mikä kirjailija se sellainen olisi, joka ei jotain keksisi ihan omasta päästäänkin.” Lukijalla on samoin samat mahdollisuudet luovuu113

teen, ja hän voi vapaasti käyttää mielikuvitustaan täyttäessään aukkopaikkoja. (J.
Niemi 1989, 219.) Tätä kirjantekijän vapautta on Aino Räsänen käyttänyt rakentaessaan suomalaisen talonpoikaismiljöön mallinaan ruotsalainen herraskartanomiljöö. Räsäsen esikoisromaanissa kerronta ja siten myös henkilökuvaus
rakentuvat paljolti miljöön kuvailun varaan. Sanakirjoissa miljöö on suomennettu
sanalla ympäristö17.
Staffan Björk toteaa klassisessa teoksessaan Romanens formvärld (1970), että
kertomatekniikan kehitys on alistanut miljöön palvelemaan taiteellisia pyrkimyksiä. Juhani Niemi sanoo: ”Miljöö on kirjailijalle lopulta vain raaka-aine” (J. Niemi 1989, 217). Mitä suurempi miljöön merkitys romaanin henkilöille on, sitä
enemmän se näyttäytyy kerronnassa. Sitä kuvaillaan yleensä romaanin henkilön
silmin. (Björk 1970, 228–229.) Mikäli kertoja on ulkopuolinen tarkkailija eikä
kuulu kertomuksen maailmaan – kuten Räsäsen teoksissa – on luontevaa, että hän
tarkkailee ja havainnoi myös ympäristöä ja kertoo, minkälainen on se ympäristö,
jossa hänen kuvailemansa ihmiset elävät. Mikäli kertoja taas samastuu johonkin
henkilöön, on luonnollista sekin, että hän aistii ja tarkkailee ympäristöä, miljöötä
juuri tämän henkilön aistimana. Tavallisin on välimuoto, jolloin kertoja näkee
milloin henkilön – joskus useankin silmin – milloin heidän vierellään tai siten,
että he ovat osa miljöötä. ”Det vanligaste är mellanformen, där berättaren ömsom
ser med någon eller någras ögon, ömsom vid sidan av dessa figurer och på dem.”
(Björk 1970, 229–230.)
Rimmon-Kenan erottaa toisistaan käsitteet näkökulma ja perspektiivi teoksessaan Kertomuksen poetiikka (1991). Tämän mukaan teksti välittyy jonkin
prisman, toisin sanoen perspektiivin kautta; kertoja verbalisoi sen, mutta teksti ei
ole kertojan. Kyseessä on välitystoiminta, jota hän kutsuu fokalisoinniksi. Klassisen kertoja-fokalisoijan sijainti – lintuperspektiivi – mahdollistaa panoraamanäkymän, sellaisen, jonka Sparren ja Räsäsen romaanien samankaltaiset aloitusluvut tarjoavat. ”Panoraamanäkymät ovat yleisiä kertomuksen tai yksittäisten
kohtausten alussa tai lopussa” (Rimmon-Kenan 1991, 100). Panoraama näyttäytyy teoksissa lukijalle pikemminkin kertovan kuin kokevan henkilön havainnoimana. (Ks. Rimmon-Kenan 1991, 96.) Fokalisointi ei siis tapahdu tarinan
sisällä, kyseessä on kertoja, joka on tarinan ulkopuolella ja joka antaa tarinalle
kehykset, ympäristön. (Ks. Rimmon-Kenan 1991, 99–100.)

17

Sanakirja ymmärtää miljöön kuitenkin yhdeltä merkitykseltään konkreettisena (”ympäröivä luonto”), mutta painottaa myös käsitteen abstraktia sisältöä (”elämän, -piiri, ´ilmapiiri´ ”) (J. Niemi 1989,
208). (Nykysuomen sanakirja L-R.)
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Niemen mukaan luonnonmaisemaa, kirjallisuutemme perustoposta, ei kuitenkaan vielä voi kutsua miljööksi. ”Klassinen epiikkamme kuvaa maisemaa miljöön
esiasteena usein tekstien aloituksissa ja siirtyy sitten kuvailemaan esineitä usein
kansantieteellisellä tarkkuudella ja vasta vähitellen ihmisiä.” Ilmari Kiannon Ryysyrannan Jooseppi ja. F. E. Sillanpään Ihmiset suviyössä. ovat tästä kuvaavia
esimerkkejä. (J. Niemi 1989, 211.)
Luonto ei siis ole ihmisen ainoa kumppani hänen vuorovaikutuksessaan ympäristöön. Kulttuurisilla tuotteilla – rakennuksilla, esineillä, taideteoksilla, huonekaluilla on sama tehtävä. Väinö Linna luonnehtii romaanissa Täällä Pohjantähden alla. I osa. (1959) miljöötä, paitsi torppaa ja pihapiiriä, myös Almaa hänen
vaatimattomaan talouteensa kuuluvien esineiden kautta. Myös esineiden puute
kuvastaa samaa. Saksien puuttuminen taloudesta saa suuren merkityksen Alman
synnyttäessä esikoistaan, samoin kuin kahvin puuttuminen. Kuului tapoihin tarjota kätilönä toimivalle apuvaimolle kahvia lapsen synnyttyä, eikä sitäkään ollut.
Alma koetti polttojen välissä keskustella Priitan kanssa, joka alkoi tehdä omia
valmistuksiaan.
– Missäs teidän sakset on?
Alma katsoi Jussiin ja oli vähän hämillään.
– Ei ole meillä saksia. On leikattu kerittimillä se mitä on tarvinnu.
– Hmhy…No tuo edes ne.
Alma katsoi lattiaan. Häntä hävetti se ettei ollut saksia. (Täällä Pohjantähden
alla. 1.osa, 62–63.)
Jonkin puute kuvastaa tässä Alman ja Jussin elämänpiiriä, heidän köyhyyttään ja
vaatimatonta talouttaan.
Miljöön luokittelun voi tehdä käyttäen aineistona suomalaisia klassikoita.
Kirjallisuutemme on Niemen mukaan keskittynyt viiden eri miljöötyypin ympärille. Yksi näistä on ”pysähtynyt, ja mikä myös on ollut hänen lähimmälle ympäristölleen tunnusomaista. (J. Niemi 1989, 215.) sosiaaliselta rakenteeltaan jäädytetty
miljöö”, agraarinen idylli. Toinen miljöö-tyyppi on kaksinapainen miljöö, jossa
”tasavahvat ympäristöt asettuvat vastakkain (esim. kylä – kaupunki)”. Kolmas on
dynaaminen miljöö, moninaisten sosiaalisten suhteiden näyttämö, neljäs on vaeltava miljöö, joka liittyy kriisiaikoihin ja sotiin ja viides on eksoottinen miljöö,
vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa liikkuva näyttämö (J. Niemi 1989, 215.)
Tässä luokittelussa viimeinen miljöötyyppi näyttäytyy Mika Waltarin romaanissa
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Sinuhe egyptiläinen. Vieras miljöö, Sinuhen sepitteellinen maailma ja aihevalinta
saattavat näyttää sattumanvaraisilta. Kirjailija on kuitenkin teoksen historiallista
aikaa tutkiessaan löytänyt sellaista, minkä hän on kokenut itselleen läheiseksi.
Naistenviihteen taitajaksi luokiteltu Anja Angel (Kettunen 1999, 164–165) on
samoin sijoittanut romaaninsa Joka tiikerillä ratsastaa (1966) tapahtumat kaukaiseen itään, Kambodzhaan, ajallisesti 1960-luvun alkuun. Romaanissa on eksotiikkaa ja dramatiikkaa, mutta kuten Kettunen toteaa, kyseessä on eräänlainen sukupolviromaani. Teos on värikäs viihderomaani, joka kuvastelee 1960-luvun älymystönuorten maailmaparantamiseen liittyviä haaveita, jotka törmäävät Kambodzhan karuihin tapahtumiin 1960-luvulla. (Kettunen 1999, 163.) Romaanin päähenkilöiden avioliitto kariutuu yhtäaikaisesti ulkoisten tapahtumien kanssa.
Kotoisan rauhallinen, turvallinen ja muuttumaton miljöö, sellaisena kuin se
näyttäytyy Räsäsen Soita minulle -romaanissa, on tyypillinen Juhani Niemen
luokituksen mukainen ”pysähtynyt miljöö” (ks. J. Niemi 1989, 216). Romaanissa
korostuu täten Suomessa vielä sotien välisenä aikana vallinnut agraarihenkisyys,
luterilainen kristillisyys, nationalismi ja patriotismi ”[e]räänlaisena kansalaisuskontona” (Spinkkilä 2000, 47).
Aarne Kinnunen toteaa teoksessaan Kertomuksen opissa (1989), että ympäristö paljastaa myös ajan. Ympäristöä vailla aikaa ei voida ymmärtää. Kaikki
henkilöt ja oliot, jopa esineet, rakennukset ja luonnonmaisemat kertovat jotakin
omasta ajastaan. Niemen mukaan tämän näkemyksen takana voisi kohdata Mihail
Bahtinin estetiikan peruskäsitteen, kronotoopin, ”aika-paikallisuuden”. (J. Niemi
1989, 209–210.) Bahtin nimittää ”[k]irjallisuudessa taiteellisesti haltuunotettujen
ajallisten ja paikallisten suhteiden olennaista keskinäistä sidonnaisuutta kronotoopiksi, joka kirjaimellisesti käännettynä on aikapaikallisuus. Aika sakenee, tiivistyy
ja muuttuu siinä taiteellisesti havaittavaksi; paikallisuus puolestaan voimaperäistyy, tempautuu ajanjuoksuun, juonen ja historian kulkuun. Ajan tunnusmerkit
tulevat esiin paikallisesti ja paikallisuus käsitetään ja mitataan ajallisesti.” (Bahtin
1979, 243–244.) Näin ollen täydellinen ajattomuus ja paikattomuus ei rakkausviihteessäkään voisi toteutua. Jokin seikka paljastaa kuitenkin joko ajan tai paikan. Soita minulle -romaanissa maininta suojeluskunnan olemassaolosta viittaa
30-lukuun, mutta on tulkittavissa myös siten, että sitä pidetään sopivan miehekkäänä yhdistyksenä nuorille miehille ja että se kuvastaa lisäksi lyhyenä mainintana isänmaallisuutta, joka teoksessa muutoinkin on korostunut.
Sparren Diana-sarjassa kohtaa runsaasti samoja piirteitä kuin Helenasarjassa. Tunnelmien ja tunteiden sekä niitä kehystävän ihanan luonnon monivivahteinen kuvailu tukevat toisiaan ja antavat lukijalle mahdollisuuden tuudittau116

tua turvallisuutta ja kauneutta tulvivaan maailmaan. Miljöön kuvailulla on teoksissa tärkeä merkitys; paikkakunnan määrittely ja mahdolliset ongelmat sen sijaan
on sivuutettu. Sivuhenkilöt, palvelusväki, alustalaiset ja mökkien asukkaat – entiset mäkitupalaiset ja torpparit – ovat hyviä ja uskollisia, kuten alaisten aikanaan
kuviteltiin olevan. Tuulikki Eloranta kiteyttää: Populaarikulttuurissa vallitsevat
ideologiat ja perinteiset myyttiset arkkityypit yhdistyvät ja elävät rinnakkain populaarin kirjallisissa tuotteissa ja tällä tavoin syntyneellä uudella tasolla kaikki ne
ideologiat, unelmat ja tarpeet, tavat, tottumukset ja käytännöt, jotka juuri sillä
hetkellä kussakin yhteiskunnassa ovat ajankohtaisia, ovat yhtä aikaa näkyvillä
perinteen konventioiden rinnalla. (Eloranta 1974, 157.)
Teosten välisten yhtäläisyyksien kautta tulee näkyviin myös eroihin liittyvä
viesti. (vrt. Lyytikäinen 1991, 170). Ruotsalaista järveä ympäröivät kartanot ja
linnat ja niissä asuvat henkilöt ovat paroneita, kreivejä ja kreivittäriä, heillä on
arvonimet, jotka periytyvät sukupolvelta toiselle, ja heidän kunniantuntonsa perustuvat laajemmille kaukaisemmille sotatantereille ja kunniankentille kuin Soita
mminulle –romaanin sankareiden. Soita minulle –romaanin rakennukset puutarhoineen ja istutuksineen ovat suomalaisia maalaistaloja. Kaikki henkilöt tekevät
ruumiillista työtä. Aateluus syntyy uupumattomasta työnteosta ja uskollisesta
rakkaudesta maahan, nimenomaan perittyyn, isien viljelemään maahan. ja kotiseutuun. Soita minulle -romaanin keskiössä on Helenan ohella Junkkerin talo ja
sen isäntä Jari Junkkeri. Junkkeri oli Euroopassa nuoren aatelismiehen arvonimi,
jota käytettiin hänen nimensä edessä. Sigrid Undsetin 1300-luvun Norjaan sijoittuvassa romaanissa Kristiina Lauritsantytär (1920–1922/1954.) esiintyy nuoria
junkkereita18. Suomessa ei tällaista arvonimeä käytetty. Nimen valinta kertoo
mieltymyksestä aateluuteen ja sen sävyttämään maalaismiljööseen. Junkkerin talo
on keskeisessä asemassa ja täyttää monin tavoin kaikki yläluokkaiset kriteerit:
Se oli rakennettu vanhaan herraskartanotyyliin, keskiosa kerrosta korkeampi,
edessä terassi valkeine pylväineen, joita villiviini kiersi syksynpunaisin lehdin. Rakennuksen edessä oli laaja nurmineliö. Tämän keskitse kulki leveä kivilaattakäytävä päättyen leveisiin kivirappusiin, jotka laskeutuivat rannan
puistikkoon. (Soita minulle, 44.)

18

Junkker (saks. Junker) suomeksi junkkeri Alk. nuorten ylhäisten prinssien arvonimi. Saksassa
erityisesti maalaisaatelistoon kuuluva nuorukainen. (Otavan Iso Tietosanakirja.)

117

Perhe syö myös ateriansa ruokasalissa eikä suinkaan pirtissä tai väentuvassa.
Taloa ympäröi puutarha, siellä on sali ja salissa on piano. Sitä soittaa muun
muassa Jari Junkkeri.
Ruotsalaisuuden ja aatelissukujen ihailu korostuu lisää, kun ilmenee, että Jarin edesmennyt äiti Ruth oli kotoisin Etelä-Ruotsista ja tullut emännäksi Junkkeriin mentyään naimisiin Arttu Junkkerin, Jarin isän kanssa. ”Ruth-tädillä oli nimensä edessä von, ja kaunis hän oli - - . Me aivan jumaloimme häntä. Hänen
sydämensä oli puhdasta kultaa.” (Soita minulle, 22.) Ruth-äiti mainitaan romaanissa tuon tuostakin. Hänen valokuvansa on näkyvällä paikalla Junkkerin talossa
kuin ikoni ikään, eikä sitä voida sivuuttaa ilman huomiota. Niinpä Jari Junkkerin
suonissa virtaa sininen aatelisveri, ja kun tähän lisätään, että Helena muistuttaa
ulkonäöltään, luonteeltaan ja käytökseltään Ruthia, on todettava, että kyseessä on
ainutlaatuinen rakkauspari suomalaisessa maaseuturomaanissa ja muussakin rakkausviihteessä. Talon omistava väki liikkuu tiluksillaan ratsain, mikä ei suomalaisella maaseudulla ole ollut tavanomaista.
Teos Soita minulle kertoo ajasta, jota ei todellisuudessa milloinkaan ole ollut
olemassa. Kyseessä on epämääräinen sotaa edeltävä aika ja romantisoitu suomalainen maaseutu. Luotu kuva voisi olla olemassa, mutta sitä ei ole, ja kysymys
kuuluu, onko sitä sellaisenaan ollut olemassakaan. Sitä voisi hyvin kutsua utopiaksi. Utopiaa voidaan kirjaimellisesti19 määritellä kaunokirjalliseksi topokseksi,
onnelliseksi paikaksi, joka kuitenkaan ei voi olla todellinen. Utopia on siten eskapistinen kirjallinen ilmiö; se on paikka, jonne henkilöitten on paettava. Lukijat
ovat usein kokeneet tämän kirjallisen ilmiön kielteiseksi, koska se vieraannuttaa
lukijan todellisuudesta häivyttämällä elämän epäkohtia ja tarjoamalla tilalle ideaalisen ja siten epäuskottavan tilan. (Vuorikuru 2007, 170–171.) Tästä on Räsänen
saanut myös osakseen kritiikkiä, jopa väheksyvää ja halveksuvaa suhtautumista.
Kriitikot ovat uskoneet Räsäsen kirjojen tarjoaman unelmoinnin tuhoavan Suomen naiset. (Väyrynen 1999, 119.)
Teoksen naiset ovat kuitenkin onnettomia ja ristiriitaisten tunteiden repimiä,
mikä hyvinkin voisi vastata sota-ajan kokeneiden lukijoiden tuntemuksia. Lukijoiden ihanteet, arvot ja moraali ovat lähtöisin sotaa edeltävältä ajalta, ja he joutuvat sodan jälkeen kokemaan sellaista, mihin heitä ei ole valmistettu. Räsänen
antaa lukijoilleen näin mahdollisuuden samastua ristiriitoineen ja vaikeuksineen
Soita minulle -romaanin naisiin, erityisesti teoksen päähenkilöön, Helenaan, joka
19
Sir Thomas Moren laatima uudissana kreikasta ou tópos ’ei paikka’, paikka, jota ei ole olemassa,
haave. (Otavan Iso Tietosanakirja.)
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avioituu sairaan ja heikon Erkin kanssa säälistä. Helena sekoittaa säälin tunteen,
rakkauden, ystävyyden ja uhrautumisvietin toisiinsa ja säilyy avioliitossaan tyttömäisenä ja tietämättömänä, onnettomana neitosena. Tämän hän ymmärtää Erkin
kuoleman jälkeen ja tuntee syyllisyyttä, koska kokee, että hän pettänyt Erkkiä
kaivatessaan elämäänsä iloa ja onnea, ehkä seikkailuakin, toisin sanoen kaikkea
sitä, mikä kuuluu nuoruuteen. Hän ei mielestään ole ikään kuin onnistunut uhrautumistehtävässään Hän kaipasi nuoruuteen kuuluvaa terveyttä ja iloa, jota sairaan
Erkin rinnalla ei ollut. Uhrautuminen ei kuitenkaan ole se malli, jonka teos tarjoaa
lukijoilleen, jotka jo ovat joutuneet uhraamaan nuoruutensa sodan vuoksi. Teos
tarjoaa sen sijaan lohtua ja kauneutta siihen karuun maailmaan, jossa suomalaiset
naiset sodan jälkeen kutakuinkin raunioituneessa maassa joutuivat ponnistelemaan.
Samaan tapaan nostalgisoiden ovat lukijat suhtautuneet Laila Hietamiehen
Kannas-sarjaa lukiessaan. Nostalginen mieliala syntyy, kun muisti palaa menneeseen ja menetettyyn aikaan ja paikkaan. (Kukkonen 2007, 14). Nostalgiasta voidaan erottaa neljä ulottuvuutta. Ensinnäkin siihen kuuluu ajatus lopullisesti menetetystä kulta-ajasta, toiseksi nähdään sosiaalinen pirstoutuminen ja moraalin katoaminen, kolmanneksi yksilön itsenäisyys nähdään menetetyksi ja neljänneksi on
kadonnut yksinkertainen, autenttinen luonnonlapsi, joka suhtautuu asioihin spontaanisti. Nostalgiaan liittyy myös kuuluminen sellaiseen yhteisöön, joka huolehtii
jäsenistään. (Linko 1998, 49.)
Hietamies ja Räsänen poikkeavat silti toisistaan ratkaisevalla tavalla: Hietamies kuvailee teoksissaan siviilien, erityisesti äitien ja lasten hätää keskellä sodan
räiskettä, evakkomatkaa ja sitä tuskaa, jota he kokivat menettäessään kotinsa,
sekä jatkuvaa pelkoa rintamalla taistelevien isiensä ja puolisoidensa puolesta.
Luonnon ja kyläyhteisön kuvaukset koettiin elämyksellisesti, ja lukijat suhtautuivat niihin nostalgisin tuntein. (Linko 1998, 49.) Laila Hietamiehen teoksissa sota
ei vienyt nuoruutta, vaan lapsuuden ja lapsuuden aikaisen kotiseudun (Manninen
1989a, 584). Räsänen lähestyy sota-ajan kokeneita naisia epäsuorasti: hän ei kuvaile sotaa, vaan tarjoaa lohdullisia näkymiä ajasta, jota todellisuudessa ei sellaisenaan ole ollut, naisille, jotka sodan olivat kokeneet. Nostalgiaa Soita minulle romaanissa kohtaa toki yllin kyllin; teos on nykylukijalle kuin sukellus johonkin
menneeseen. Teoksen maailma tarjoaa lukukokemuksen, jota nykyisessä naistenviihteessä, romanttisimmassa rakkausromaanissakaan, ei enää kohtaa. Se näyttää
lukijalle vanhan hyvä ajan: kun vietetään hääjuhlaa, jolloin hääparille esitetään
tervetuliaislaulu. "Se oli kuin kuva kauniista tarinasta vanhaan hyvään aikaan.”
(Soita minulle, 291.) Tähän hyvään, kauniiseen maailmaan kuuluu myös Helena;
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hän on juuri se spontaani luonnonlapsi, jota kuvaillaan nostalgian neljäntenä ulottuvuutena (Linko 1998, 49).
Nostalgiasta on käytännössä tullut romantiikan ydinteema. Alun perin nostalgia on ilmiönä luotu lääketieteellisiä tarkoitusperiä varten. Tällöin se ymmärrettiin sairautena, joka saattoi koitua jopa kuolemaksi. Nostalgian oireena pidettiin
pakkomielteenomaista kaipuun tunnetta, ja vähitellen siitä tuli muoti-ilmiö. Nostalgia-sanan etymologia antaa sanan klassisen kreikan perusmerkitykset: nóstos
”koti-ikävä” ja álgos ”tuska”. Lohdutustakin antavana siihen kuuluu tuskallinen
tietoisuus siitä, että mennyt maailma on pysyvästi jäänyt taakse, entiseen ei ole
paluuta. (Rossi & Seutu 2007, 8–10.) Jo varhain alkoi käsite tarkoittaa enemmän
kaipuuta paikkaan. Immanuel Kant puolestaan on kirjoittanut koti-ikävän olevan
kaipuuta aikaan. (Koivunen 2001, 325–327.) Nostalgiasta puhuttaessa aikakäsite
on keskeinen, mutta sitä on myös paikka. (Kukkonen 2007, 15.) Laila Hietamiehen romaanisarjan nostalgia perustuu lapsuusajan ja kotiseudun kaipaukseen, joka
siis kohdistuu sekä aikaan että paikkaan. Lapsuuden ajan maisema lieneekin tavallisin kaipauksen kohde, joka kulkee mukana läpi elämän, milloin enemmän
milloin vähemmän, ja korostuu usein iän myötä. Aika ja paikka yhdistyvät tässä
kaipauksessa erottumattomasti. ” [P]akostahan kaiken on oltava olemassa jossakin paikassa ja pitää hallussaan jotain tilaa” (Kukkonen 2007, 28). Räsäsen teoksessa korostunut kotiseuturakkaus ja rakkaus sen luontoon tuottavat mielihyvää,
joka Räsäsen teoksessa saa hurmioituneita piirteitä.
Hän (Helena) aukaisi ikkunan, kuten aina illalla ennen maata menoaan.
Ah…hän veti syvään henkeään…ah…sylityksin kevään kanssa! Kuinka olen
voinut olla väsynyt, kun heti ruudun takana on määrättömästi ihanaa, kuultavaa kevään ilmaa, sen kuiskausta, sen lumoa ja hurmaa, kun jokainen puukin
värisee onnesta silmujen auetessa elämään. Minä lähetän sinulle terveiseni
kevät. (Soita minulle, 61.)
Lawrence Grossberg (1995) tarkastelee ”mielihyvän erilaisia kytkentöjä
populaarikulttuurissa”. Hänen mukaansa yleisön ja populaarien tekstien välinen
suhde on yleensä hedelmällinen. Ihmiset ponnistelevat ymmärtääkseen, mitä
teksti tarkoittaa, mutta he ponnistelevat myös saadakseen tietää mitä teksti
merkitsee heidän omille henkilökohtaisille mieltymyksilleen, tarpeilleen ja
toiveilleen. (Grossberg 1995, 36–37.) Kotiseuturakkaus Räsäsen romaaneissa
sellaisena kuin Helena sen kokee, saattaa hyvin vastata lukijoiden tunteita. Nuoret
naiset, joille teos on suunnattu – he, sodan ja maansa häviön, rakkaansa tai
kotiseutunsa menetyksen kokeneet, ovat hyvinkin voineet kokea mielihyvää
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Räsäsen kotiseuturakkautta kuvailevaa tekstiä lukiessaan. Grossberg puhuu
”kuluttajan kokemistavasta, joka tuottaa mielihyvän rakenteita”. Mielihyvä on
monimutkainen ilmiö; se on osaltaan halujen täyttymystä, vaikka se olisi
väliaikaista. ”Populaarikulttuurimuotoihin ollaan osallisia, koska ne ovat jollain
tavoin viihdyttäviä. Ne tarjoavat meille hitusen nautintoa ja mielihyvää”
(Grossberg 1995, 40).
Nostalginen kotiseuturakkaus näyttäytyy Räsäsen teoksessa erityisesti juhannuksen vieton ja luonnon kuvauksissa. Kaikki kauneus on yhä jäljellä, samoin
mahdollisuus onneen ja iloon. ”Laulettiin kotiseutulaulu, ja Helena näki, kuinka
sydämen pohjasta sen lauloi jokainen, ja jälleen hän tunsi olevansa heihin läheisesti sidottu.” (Soita minulle, 119.)
Räsäsen kuvaama nostalginen kaipaus näyttäytyy erityisesti Helenan luonnonrakkaudessa ja luonnon kuvauksissa, mutta ennen kaikkea se soi hänen musisoinnissaan.
– Ja nyt minä soitan sinulle. Soitan oikein iloisen kevätmarssin.
– Soita, Helena, soita!
Mutta kevään riemuiset sävelet vaihtuivat pian surullisiin, kaipaaviin, tuskantäyteisiin sointuihin. Helena oli unohtanut kätkeytymisensä, koko hänen ahdistettu, vangittu sielunsa sulautui hänen soittoonsa. – Hänellä oli soiton jalo
lahja veressään - -. Ja soiton lahja yhtyy hänessä sielun syvyyteen ja ruumiin
kauneuteen - -. (Soita minulle, 191.)
Kaiken kauneuden kokemiseen, rakastamiseen ja onnentunteeseen liittyy aina
häivähdys kaipausta ja alakuloa. Suru, alakulo ja kaipaus ovat Räsäsen teoksessa
itseisarvoja. Syytä kaipaukseen ei välttämättä, ainakaan kokijan tietoisuuden
tasolla ole, kaipauksen tunne sinänsä ja sen mukana syntynyt tunnelma on
suloinen. Nostalgiaan liittyy siten myös positiivisia ulottuvuuksia. Vakavan,
merkityksiä tuottavan, muistoja ja muistia rakentavan aspektin ohella sillä on
kepeä, sentimentaalinen ja romanttinen puolensa. (Kukkonen 2007, 15.)
Nostalgian alaisena, sen vallassa Helena on kotonaan. Helena ja Jari saapuvat
kerran kalastusmatkalla vanhaan kalamajaan, johon Helena hurmaantuu.
Helena istuutui hartaan näköisenä.
– Tämä panee toivomaan, että olisi jokin suuri, suloinen suru, jonka saisi tuoda tänne yksinäisyyteen.
– Tai kaipaus.
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– Niin… kaipaus. Sitä tarkoitinkin, vaikka en uskaltanutkaan sanoa. (Soita
minulle, 100.)
Muistot ovat ihmisen pysyvä ja turvallinen koti (Kukkonen 2007, 17). Tähän
perustuu hyvin pitkälle Räsäsen romaani Soita minulle. Teos tarjoaa lukijalle
muistoja menneisyydestä ja muistojen ohella katkeran suloisen kaipuun
turvallisuuteen ja elämää kannattavaan lämpöön
4.2.2 Moni-ilmeinen maisema
Maiseman merkitys korostuu voimakkaasti Soita minulle -romaanissa kuten sen
lähteenä käytetyssä hypotekstissä Vanhan kartanon Diana. Tekstien välinen suhde
ilmenee
siten,
että
ruotsalainen
herraskartanoja
suomalainen
talonpoikaisromantiikka
rinnastetaan
toisiinsa.
Molempiin
liittyvä
tunteenomaisuus ja maisemakuvausten samankaltaisuus viittaavat siihen, että teos
Soita minulle kytkeytyy Vanhan kartanon Diana -romaanin intertekstuaaliseen
vaikutuskenttään. (Ks. Lyytikäinen 1991, 171.)
Molemmissa teoksissa ympäristöä kuvaillaan erotukseksi puhtaasta luonnonmaisemasta kulttuurimaisemana linnoineen, kartanoineen ja istutuksineen –
kuitenkin luonnonmaiseman keskellä (ks. Raivo 1997, 201). Maisema on Raivon
mukaan sanana monimerkityksinen. Nykysuomen sanakirjan mukaan se määritetään ”aluekokonaisuudeksi, ihmisestä jonkin matkan päässä olevaksi ja vain näkemällä havaittavaksi ympäristöksi, kuvaksi, maalaukseksi sekä seutuja tai tienoita ilmaisevaksi sanaksi.” Puhutaan myös perinnemaisemasta, kansallismaisemasta, suomalaisesta kansallismaisemasta ja miellemaisemasta. Pelkästään visuaalisena koettu, näköaistiin perustuvana maisema rajoittaa sen tarjoamia kokemuksellisia ulottuvuuksia: voimme kokea myös tuoksumaisemia, äänimaisemia, muistumia ja odotuksia. ”Maisemaa itsessään, havainnoitsijasta irrallaan ei ole olemassa” (Raivo 1997, 198).
Maisema ei liioin käsitteenä ole identtinen luonnon kanssa. Maiseman sisältö
ja merkitys ovat aina kulttuurisia, vaikka luonnonmaisema ja kulttuurimaisema
erillisinä käsitteinä ovatkin olemassa. Paikan ja maiseman kautta on käsitelty
ihmisen ja hänen elämismaailmansa välistä kokemuksellista suhdetta. Erityisen
kiinnostavia ovat paikat, jotka näyttäytyvät erilaisissa kulttuurin tuotteissa, maalaustaiteessa ja kaunokirjallisuudessa. (Raivo 1997, 198–199.) Humanistisessa
maantieteessä yksi tärkeimpiä käsitteitä on paikka; se nähdään tilana, jota tarkastellaan yksilöllisten kokemusten kautta. Tutkimuksen kohteina ovat yksilöiden
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paikkoihin liittämät merkitykset, kokemukset toiveet ja muistot. Tutkimuksen
avulla pyritään tulkitsemaan näitä merkityksiä siten, että pyrkimys niiden ymmärtämiseen korostuu. Paikkaa ei nähdä objektiivisena faktana, vaan ihmisten kokemuksista, ja niiden tulkinnasta merkityksensä saavana ilmiönä. Tila tulee osaksi
ihmisen kokemusmaailmaa. Henkilökohtaiset kokemukset paikasta liittävät ihmisen siihen tilaan, jossa hän elää. Kun ihminen tuntee kuuluvansa johonkin paikkaan, siitä tulee osa häntä itseään, ihminen on osa paikkaa eikä sen ulkopuolella.
Paikka voi tällöin merkitä turvallisuutta, mutta on olemassa myös pelkoa herättäviä paikkoja, negatiivisia tunteita synnyttäviä elettyjä tiloja. (Haarni, Karvinen,
Koskela & Tani 1997, 16–17.)
Maisema on lopulta pitkälle ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen tulos. Ihminen muokkaa maisemaa ja maisema muokkaa ihmistä. Matka erämaamaisemasta, kyläyhteisöjen ja kartanokulttuurin kautta kaupunkeihin on pitkä,
eikä tämä pitkä matka ole muun muassa maisemamuutosten takia mennyt ohi
jälkiä jättämiä. Maisemaan on liitetty lisäksi myös tärkeäksi koettu kansallinen
identiteetti. (Raivo 1997, 202–209.) Leena Kirstinä esittää teoksessaan Kansallisia kertomuksia (2007) kuitenkin näkemyksen, jonka mukaan kansallinen identiteetti ei ole ”luonnollinen kategoria, vaan tuotettu rakennelma, kuviteltu yhteisö ja
keksittyjä traditioita”. Kansakunta on siten symbolinen yhteisö, joka synnyttää
tunteen uskollisuudesta ja identiteetistä. Se on paitsi poliittinen yksikkö myös
”[m]erkityksiä tuottava esitysjärjestelmä, joka ilmaisee itseään historioissa, kirjallisuudessa, mediassa ja populaarikulttuurissa”. Merkitykset ilmenevät tarinoissa,
joissa kansakunnasta kerrotaan, ja kuvissa, joita siitä rakennetaan. (Anderson
2007, 37; Kirstinä 2007, 13.) Maisemalla on merkitys näiden kuvien rakentamisessa.
Räsäsen teoksissa kotiseuturakkaus, joka kohdistui kylään, sen rakennuksiin,
peltoihin niittyihin ja puutarhoihin, ympäröivään luontoon ja ihmisiin liittyy lähinnä Helenan kokemana vahvasti ihannoitu isänmaallisuus. ”luonto antoi tuhlaten sitä, mitä suomalainen luoto herkkänä alkukesän iltana vain antaa voi.” (Helena soittaa 1959, 29.) Teokset tulvivat suomalaisuutta. Talonpoikaiset tavat, rakennukset, kotien sisustus – kuva toisensa jälkeen on luotu ylistämään suomalaisuutta ja isänmaata. Suomalaisen luonnon kauneuden kokemus huipentuu juhannuksen vietossa.
Helena juoksi korkeimmalle kallion kielekkeelle ihaillakseen näkymää. Taivaanrantaa punersi jo silmänsä hetkeksi sulkenut päivä. Helena haukkoi
ilmaa. Hän oli pieni, mutta maailma oli suuri ja ihana. Oli ihmeellistä onnea
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saada elää tässä kauniissa maassa ja tuntea sen luonto, sen kansa omakseen.
Kiitetty olkoon Luoja taivaassa! Hän risti kätensä.
Helena, nyt olet omalla paikallasi siellä. Olet kansallispuvussasi kuin Suomineito, - - (Soita minulle, 191.)
Sitaatti tuo mieleen kansallisrunoilijan ylistävät säkeet suomalaisuudesta.
Juhannuksen vietto ja nuori nainen kansallispuvussa – Suomi-neito – luovat
kuvan, joka juontaa juurensa 1800-luvun kansallisromantiikasta. (Ks. Karkama
1994, 48.) Tällöin syntynyt kansallisuuden ikoni, Suomi-neito, apua anova nuori
nainen, voi symbolisoida myös kansakunnan suojelun tarvetta. Tuula Gordon
(2002) on tutkinut Suomi-neidon presentaatiota vuosisadan vaihteessa ja
havainnut, että vaikka Suomi-neito esitetään usein suojeltavana, se on
näyttäytynyt myös suojelevana, ruokkivana ja äidillisenä. ”Nainen kantaa näin
miesten
haaveiden
taakkaa
sukupuolittuneen
presentaation
kautta
symbolisoimalla heidän toiveitaan.” Nainen on näissä representaatioissa
kiinnitetty paikalleen kuvastamaan miehisiä tulkintoja. Kuvaa naisen
toimivuudesta representaatio ei anna. (Gordon 2002, 40–41.)
Helenan juoksu ”korkealle vuorelle” ja sieltä käsin avautuva maisema ja sen
Helenassa aikaansaama hurmioitunut ihailu kytkeytyvät myös lukuisiin kansallisromantiikan aikaisiin kansallismaiseman kuvauksiin. Albert Edelfeldtin kuvitus
Vänrikki Stoolin tarinoista ”Maamme”-runon vinjetissä ja ”Heinäkuun 5. päivän”
yhteydessä esittävät Vänrikin järvimaiseman avautuvan korkealta paikalta. Korkeaa paikkaa ei kohtaa runossa, siinä on Kirstinän mukaan sillä kohtaa aukko.
Tulkinta voisi edelleen Kirstinän mukaan olla peräisin Raamatusta. Saatana näyttää korkealta vuorelta Ihmisen pojalle maailman. Zacharias Topelius vahvisti
kansallismaisemaa ja sen retoriikkaa runossa ”Kesäpäivä Kangasalla”, jossa maisema ”järvineen ja lahtineen” avautuu Kangasalan harjulta. Aleksis Kivi sijoitti
rakkausrunonsa romanttiseen kansallismaisemaan, ”kiireelle korkean vuoren”.
(Kirstinä 2007, 29–30.)
Teoksen ilmestymisaikana Suomen kansa ei kuitenkaan enää ollut yhtenäinen
kuten talvisodan aikana. Poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli ristiriitainen ja
kireä. Teoksessa ihanteellinen kotiseudun ja pyyteetön isänmaan rakkaus kuuluvat
oleellisina aikaan ennen sotaa, ”vanhaan hyvään aikaan”, johon teoksen tapahtumat on sijoitettu. Maiseman kuvailu sekä luo että myötäilee kaipuuta ja paluuta
aikaan, jolloin kansa koki vahvaa yhteenkuuluvuutta.
Sodan jälkeisenä aikana ihannoitiin lähes kaikissa lajityypeissä – muun muassa elokuvissa ja kirjoissa – maaseutua, suomalaista kesämaisemaa ja mennei124

syyttä, niissä ylistettiin kansan syvien rivien arvoja. (Hietala 1996, 42.) Räsänen
korosti rakkausromaanissaan kotiseuturakkauden, raikkaan maaseudun, kansan
eheyden ja yksimielisyyden rakentavan merkityksen hävityn sodan jälkeisenä
aikana. Helvi Hämäläinen ilmaisee samaa sodanjälkeisissä runoissaan. Hän uskoo
sopusoinnun ja harmonian löytyvän suomalaiselta maaseudulta. (Kähkönen 1998,
201.) Tiina Mahlamäki viittaa väitöskirjassaan Bahtinin luomaan käsitteeseen
idyllin kronotooppi: ”[e]lämä ja sen tapahtumat ovat elimellisesti kiinnittyneet
paikallisuuteen, kaikkiin kotimaan kolkkiin, kotoisiin vuoriin, synnyinseudun
laaksoon, peltoihin, jokeen ja metsään sekä syntymäkotiin. Idyllinen elämä tapahtumineen on erottamaton osa konkreettista paikkakuntaa. Idylliin kuluu lisäksi,
että ihmiselämä nivoutuu luonnonelämään.” (Bahtin 1979, 338–339; Mahlamäki
2005, 41–42.) Mahlamäen tarkastelussa kronotoopit sisältävät lisäksi kansallisuuden, etnisyyden ja sosiaalisen ulottuvuuden (Mahlamäki 2005, 54). Veijo Hietala
ilmaisee artikkelissaan asian näin: ”kansakunta vaeltaa ’kotiin’ suurten uhkakuvien ollessa edessä” (Hietala1996, 41).
Maisema näyttäytyy usein mielenmaisemana, mikä tarkoittaa, että maisema
on ymmärrettävä visuaalisuuden ohella katsojan ja kokijan mielialojen kuvastajana (ks. Raivo 1997, 198). Soita minulle -romaanissa toistuu kolmasti puro ja sen
yli johtava silta -motiivi. Silta erottaa Junkkerin tilan Rannanpihasta. Paikka on
lumoava ja Helena ristii kätensä haltioituneena sen ensi kerran nähdessään. Kuvaavaa on, että puro on tällöin jo riitteessä, tuomet ja pihlajat eivät kuki eikä lintujen laulukuoroa enää voi kuulla. Jari Junkkeria Helena ei tuolloin ole vielä tavannut. Sillalle Helena juoksee toisen kerran koettuaan pettymyksen Jari Junkkerin ensitapaamisen jälkeen. Tämän kylmyys ja muodollinen käytös hänen kuultuaan Helenan olevan Erkin morsian saa tytön lähes murtumaan. Sillalla istuessaan
hän kuitenkin huomaa kesän ihanuuden ja pyrkii sen avulla irtautumaan surustaan. Vihdoin, onnensa löydettyään, hän haluaa jälleen palata vanhalle sillalle.
”Silta: kahden toisiinsa sidotun maailman raja.” (Soita minulle, 310.) Maiseman
ja luonnon kuvaus toimii tässä Helenan tunteiden kuvastajana ja on usein myös
osittain psykologista luonteenkuvausta. (Björk 1970, 230.) Puron ylitse kaartuva
silta ei ole ainoastaan objektiivinen tosiasia, vaan Helenan ”tulkinnan ja merkityksenannon tulos” (ks. Karjalainen 1997, 230). Tämä pätee mitä suurimmassa
määrin Vanhan kartanon Diana- ja Soita minulle -romaanien Dianan ja Helenan
luonteenpiirteitä ja hahmoja kuvailtaessa. Molempien harras rakkaus luontoon on
voimakas ja heitä itseään luonnehtiva ominaisuus.
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4.3

Ilon, surun ja kaipauksen tytär

4.3.1 Tunteiden viidakossa
”Helena - - hän oli kuin tulenliekki, räiskyvän ilon ja suuren kaipauksen tuttu”
(Soita minulle, 120). Vastakohtaisuudet leimaavat paljolti Helenaa. Tulenliekki ei
pääse kunnolla syttymään ennen kuin teoksen kliimaksi, käännekohta, rakkauden
täyttymys toteutuu. Siihen mennessä Helenan mielialat liikkuvat nimettömästä
kaipauksesta uhman, uhrautumisen ja velvollisuuden tunteiden välillä ailahtaen
puolelta toiselle ja estäen häntä löytämästä rauhallista mieltä ja onnea. Vain
soitollaan Helena pääsee lähelle jotakin kaipaamaansa tietämättä itsekään, mitä se
oikein voisi olla. Helenalla ja hänen viulullaan on merkittävä sija teoksessa.
Helenan musiikki kertoo hänen nimettömästä kaipuustaan, johon hän ei saa
Erkiltä vastakaikua, vielä vähemmän vastausta. Hän soittaa Erkille tämän
pyynnöstä, sairaalle ja heikolle Erkille, josta on tuleva hänen puolisonsa.
Pojan katse riippui soittajassa. Valkea ranne nousi ja taipui. Kultainen tukka
kiilteli hämärässä. Pään asento oli nöyrä ja harras, koko vaikutelma niin eteerinen,
että poika luuli näkevänsä kaunista unta. Hän etsi tytön katsetta ja saavutti sen,
mutta katse ei vastannut hymyllä, se anoi ja rukoili, se vaati häntä johonkin, johon
hän ei jaksanut seurata. Hän vaistosi toisessa kaipuun, johon hän ei yltänyt, vaikka kuinka olisi tahtonut. Pojan pää painui käsiin, toinen ei saanut nähdä, miten
alakuloisuus ja väsymys valloitti hänet jälleen, kun hän näki, kuinka korkealle
yltää toinen ja kuinka täynnä elämää ja tulta on se olento, jota hän joka hetki kaipasi. (Soita minulle, 17.)
Helena ilmaisee musiikillaan melankoliaa, alakuloa, jonka syytä hän ei tiedä.
Nostalgialla ja melankolialla on tietty ero. Melankolinen kaipuu on Martin Heideggerin mukaan Angst-tilan kohtaaminen, jonka kokeminen kuitenkin johtaa
uuteen alkuun. Psykoanalyyttisen teorian mukaan melankolia ja depressio liittyvät
menettämiseen, äidin kadottamiseen. Se merkitsee olemista, olotilaa, joka ei ole
harmonista eikä itsetyytyväistä, siitä puuttuu jotain. Ei kuitenkaan voida väittää,
että melankolia olisi vailla mielihyvää. Se on puutteellista, eikä mikään tietoisuuden tai todellisuuden liike anna sille selitystä. Melankoliaa ei liioin ole helppo
kuvata sanoin. Muut merkkijärjestelmät musiikin tavoin ovat sen ilmaisuun soveliaampia. (Tarasti 2003, 151.) Helenan melankolia ja apeus tuntuisivat viittaavaan
juuri tähän. Musiikki toimii ”vapauttavana ja puhdistavana riittinä” kuten naisten
laulut kansanrunoudessa. (Kukkonen 2007, 22–23.)
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Ympäristö, Erkin koti, Helenan tuleva anoppila, ei kuitenkaan salli saati suosi
Helenan soittoa. Tilanne muistuttaa Valtosen musikaalisten tyttöjen kohtaloa,
vähemmän jyrkästi kuitenkin. Helena saa soitollaan ja musikaalisuudellaan paljon
kiitosta ja ylistystä. Ammattilaiseksi hän ei kuitenkaan yltänyt, kuten oli haaveillut. Hän olisi halunnut opiskella musiikkia, mutta hänestä tulee kansakoulunopettaja. Tämä on hänen Maila-tätinsä päätös. Helena on Tuhkimo-muunnos, kuten
monet Valtosen tytöt. Hänen isänsä on kuollut, ja hän kasvaa Riialan kartanossa
setänsä perheessä. Ilkeää äitipuolta hänellä ei ole, mutta musiikin opiskelu häneltä
kielletään.
Mutta Helena on upea, uljas, kaunis ja tunteikas tyttö. Hän osaa ampua, hän
ratsastaa ja urheilee, uurastaa maatöissä kuin mies, hän selviytyy kalastustoverina
myrskyisilläkin säällä – hän osaa mitä vain. Kukapa mies ei häntä ihailisi ja haluaisi omakseen. Jari Junkkeri seuraa Helenan pesäpallopeliä ja nauttii näkemästään: Helenan innosta, taidosta ja notkeudesta. ”Jokin ääni hänen sisimmässään
jankutti hänelle: ”Helena ja Erkki, tuli ja vesi, mitä niillä oli yhteistä?” (Soita
minulle, 135.)
Musiikin ja soiton ohella luonto on toinen tärkeä Helenaan liittyvä elementti.
Luonnonkuvaus on runsasta ja monivivahteista, ”tuttuihin tyylikliseisiin nojautuvaa ja muistuttaa ajan suosittuja iskelmiä”. Muutoin Helenasta Eila Pennasen
mukaan tuskin olisi tullut menestysromaania. (Pennanen 1967, 254.) Luonnon
elementit, samoin kuin intohimoinen ja harras suhde musiikkiin, kirvoittavat Helenassa esiin rohkeita, elämänhalua pursuavia piirteitä, mutta myös hänelle ominaista nimetöntä kaipuuta, jota hän musiikillaan tulkitsee. Tuo nimetön kaipuu
voisi merkitä nuoren, viattoman neidon tiedostamatonta seksuaalista kaipuuta.
(Ks. Pennanen 1967, 249.) Naistenromaaneissa ilmaistaan naisten seksuaalisuus
tai eroottisesti värittynyt tunnelma usein myös luonnonilmiön kautta. Päähenkilön
kasvu naiseksi kuvaillaan siten, että nainen samastetaan luontoon. Tällä tavoin
voidaan ilmaista sellaista, mitä ei voida sanoa suoraan. Selittämätön kaipuu on
tunne, jonka seksuaalista luonnetta nainen ei osaa tulkita. (Aalto 2000, 104.)
Helena aukaise ikkunan, kuten aina ennen maata menoaan. Hän lumoutuu
näkemästään:
Hän tempaa kotelostaan viulun. Ensimmäiset sävelet lähtevät kuin arat linnut,
säikähtäen olevaisuuttaan, mutta ne varmistuvat, voimistuvat, ja kohta soi
täyteläisin puhtain soinnuin nuoren sydämen laulu. Siinä soi sama kaipuu,
polttava pakotus puhjeta elämään kuin jokaisessa silmussa ja ruohossa tuolla
luonnossa. Se laulu lähetti terveiset keväälle. (Soita minulle, 61.)
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Aaltoileva ja myrskyisä meri, kosket, rantatöyräät – kaikki veteen viittaava
ilmaisee seksuaalista halua. (Aalto 2000, 104). Helena kokee veneessä rajua iloa –
mahdollisen seksuaalisen nautinnon esimakua.
Tultiin luotoisille vesille ja saarien suunnalta tuulet risteilivät. Aallokko kävi
korkeana - - .
Hän (Helena) ·nautti tästä hurjasta vauhdista, jolla nyt vettä viillettiin
kaukana näkyvää majaa kohti. - - Jari kumartui katsomaan Helenaa silmiin
siinä vieressään ja kuiskasi: Pelottaako lasta? Ei pelota, sinähän hoidat
peräsintä. (Soita minulle, 166.)
Helenan ystävä Perttu-eno näkee Helenan ristiriidat ja ymmärtää niihin syynkin:
”Erkille sinä et ensisijassa ole uskollinen, vaan sille suurelle rakkaudelle, joka
sinussa asuu. Et vielä tunne sitä, mutta vaistosi neuvoo sinua tallettamaan itsesi
kokonaisena.” (Soita minulle, 53.) Helenassa on paljon samaa kuin Dianassa;
samankaltainen on Dianan suhde enoonsa, joka tuntee ja oivaltaa hänen syvimmät
unelmansa elämästä ja jakaa hänen kanssaan rakkauden luontoon ja taiteeseen,
kaikkeen kauniiseen. Eno antaa Dianalle lahjaksi kesyn metsäkauriin, joka seuraa
Dianaa kaikkialle. Helenan hypertekstuaalisuus ilmenee monella tasolla: nimi
Helena on lähes sama kuin hypotekstin päähenkilö, Diana. Nimet viittaavat
muinaisiin
taruhenkilöihin.20
Vanhoihin
mytologioihin
kytkeytyvä
intertekstuaalisuus viittaa hypertekstien Dianan ja Helenan läheiseen suhteeseen
luontoon. On kuin he osittain olisivat osa luontoa.
Dianassa on lisäksi samaa kaipauksen omaista tunnetta kuin Helenassa:
Se hiljainen kaihomielisyys, joka ikään kuin läpinäkymättömänä huntuna
lepäsi Dianan olemuksen yllä, saattoi hänet muistuttamaan kalpeita
vesililjoja, jotka uinuivat kuunvalossa unohtuneissa lammissa. (Vanhan
kartanon Diana, 41.)
Mutta luontoon pako, luonnossa vaeltelu merkitsee muutakin. Simone de
Beauvoir on teoksessaan Toinen sukupuoli (1980) nähnyt naisen kaipuussa
luontoon naisten pyrkimyksiä ratkoa identiteettinsä ongelmia: ”Sylin
20

Diana oli muinaisitalialainen valon, luonnon ja synnytyksen jumalatar, joka myöhemmin sulautui
yhteen Artemiksen ja Hekaten kanssa.(Otavan Iso Tietosanakirja). A oli uskonnossa Zeuksen ja Leton
tytär, vapaassa luonnossa vallitseva jumalatar. Saduissa A esiintyi metsästyksen jumalattarena. Roomalaiset näkivät hänet Dianana, jonka seurassa käyskenteli usein metsäkauris (Otavan Iso Tietosanakirja). Helena, kr. Heléne oli myös Zeuksen tytär ja häntä palvottiin puolijumalattarena tai
jumalattarena. (Otavan Iso Tietosanakirja.)
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hedelmällisyys liittää naisen luontoon ja hän saa tuntea sen elävän henkäyksen. - Kävellessään kanervakankaalla tai kastaessaan kätensä jokeen hän ei enää elä
muille, hän elää itselleen. Sellainen nainen, joka on koko orjuutensa ajan
säilyttänyt itsenäisyytensä, rakastaa kiihkeästi luontoa ja sen kautta omaa
vapauttaan”, kirjoittaa de Beauvoir. (De Beauvoir 1980, 358.)
4.3.2 Naisellisuuden harhat
Helena on naisellinen – naisellisuus merkitsee hellyyttä, suojelunhalua ja
uhrimieltä, ominaisuuksia, joita sota-aikana naisilta odotettiin ja jota sodasta
palaavat miehet tarvitsivat, ja niin myös sairaan Erkin koko olemus vetoaa
Helenan suojelunhaluun, jopa uhrimieleen. Sota ja sen jälkeinen aika loivat
poikkeuksellisen vahvat mahdollisuudet essentialismille; patriarkaatin luomat
määritteet naisellisuudelle saivat osakseen hyväksyntää entistä voimakkaammin
myös naisten taholta. Näitä olivat muun muassa suloisuus, nöyryys,
vaatimattomuus ja uhrautuvuus. (Moi 1990, 25–26.) Helena on valmis
unohtamaan koko sen maailman, josta hän tulee; hän haluaa heittää kaikki turhat
unelmat, jopa unohtaa viulunsakin, jos se vain olisi Erkille ja heidän molempien
yhteiselle rauhalle hyväksi. Hän on valmis katkaisemaan siteensä kaikkeen
hauskuuteenkin, jota hän Riialassa reippaiden serkkujensa kanssa oli kokenut.
Erkin hiljainen sävyisyys ja heikko terveys oli se vastakohta serkkujen raisulle ja terveyttä uhkuville olemuksille, joka viehätti Helenaa. Serkut eivät milloinkaan vetäneet hänessä naisellisuutta esiin. Erkin koko olemus sen sijaan vetosi
hänessä hellivään ja suojelevaan naiseen. (Soita minulle, 29.)
Helena kutsuu Erkkiä nimityksillä ”poikani”, ”rakas poju”, ”väsynyt pieni
poikani”; nimittelyt eivät osoita väkevää rakkauden tunnetta, hellyyttä vain. Fyysinen rakkaus ei Erkin ja Helenan liitossa ole saavuttanut täyttymystään.
Velvollisuudesta ja ollakseen tuottamatta Erkille mielipahaa hän oli tälle
antautunut, mutta kuin ulkopuolella itsensä, ja oli iloinnut päästessään omiin
unelmiinsa ennen unen tuloa. Unelmiinsa kuin nuoret tytöt. Ja sellainen hän tunsi
vielä olevansa. (Soita minulle, 142.)
Helena ei ole vielä tiedostanut seksuaalisuuttaan, kuten hyvään tapaan kuului,
eikä Erkki sitä liioin osaa herättää. Velvollisuudentunto sen sijaan painaa Helenaa
usein raskaana taakkana, ja hän luopuu paljosta Erkin vuoksi. Kuin enteenä hän
aistii Rannanpihan – Erkin ja tämän äidin Kristiinan kodin – ahdistavan tunnelman heti sinne saapuessaan jo ennen kuin on Erkkiä tavannutkaan.
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Astuessaan taloon hän tuntee kaiken elämänilon katoavan salaperäisellä tavalla. Kaikki kaipuu ja tuska, jota hän soitollaan ilmaisee ja jonka luonnonelämykset hänessä kirvoittavat, kertovat siitä, miten väärin hän on itseään kohtaan
tehnyt valitessaan Erkin puolisokseen. Kaikki se miehinen seksuaalinen voima,
jota hän tietämättään kaipaa, ruumiillistuu Jari Junkkerissa heti ensi näkemältä ja
kuulemalta.
Helena ei nähnyt laiturilla seisovaa, selin kun oli soutaessaan, mutta häneen
vaikutti äänen syvä miehekkyys, ja katsomatta hän tiesi jo Pertun kasvoista, kuka
tulija oli, sillä oli vain yksi, jota Perttu tervehti tuolla riemulla. Hän tunsi sydämensä lyövän rajusti, niin häntä jännitti tavata se mies, josta koko Junkkeri oli
puhunut hänelle. – - Nyt hänen oli noustava, hän tunsi jo tuntemattoman katseen
selässään. Aivan oikein, teräksenharmaa, tutkiva, kylmä silmäpari tarkkaili juuri
häntä hänen kääntyessään, ja voimakas käsi vetäisi hänet laiturille. (Soita minulle,
70–71.)
Tämän vetovoiman olemassaolon Helena kuitenkin kieltää. Erkki on hänen
”rakas poikansa”, vaikka hän ei rakkaudesta mitään vielä tiedä. Tämän hän myös
sanoo Erkille: ” – - pidän sinusta niin paljon, että uskallan toivoa, että löydämme
avaimen suuren rakkauden valtakuntaan, jos sellaista on olemassa” (Soita minulle, 23). Perttu-eno näkee ja vaistoaa hyvin Helenan ristiriidat ja senkin, mistä ne
johtuvat.
Maila Talvio kuvailee romaanissaan Kaksi rakkautta (1898) avioliittoa, jossa
nainen kohdattuaan vahvan rakastajan huomaa rakastaneensa puolisoaan kuin
lasta. Räsäsen teoksessa Helena rakastaa heikkoa ja sairasta Erkkiä samoin. Jari
Junkkeri on Erkin vastakohta, miehinen ja vahva. Hänen rinnallaan Helena kokee
olevansa pieni ja hento – hän tuntee olevansa lapsi, ja hän saa olla lapsi. Ja lapseksi Jari häntä usein kutsuukin.
– Sinä olet suuri lapsi vielä, Helena.
– Tuostapa voisi vaikka loukkaantua.
– Päinvastoin sehän on vain hyvä asia. Kerran, kun olet herännyt täysiikäisyyteen, huomaat itsekin, mikä suuri lapsi olet ollut. (Soita minulle, 161.)
Jari pitelee näin sanoessaan kylmissään olevaa Helenaa sylissään, ja tämä tuntee
lapsenomaista mielihyvää turvallisessa sylissä ymmärtämättä miehen rautaista
itsekuria ja sitä, mitä lapsellisuudellaan Jarilta vaatii ja odottaa. Minna Aallon
mukaan juuri rakastajan vahvuus saa naisen tuntemaan itsensä pieneksi, ja se
osoittaa samalla miehiin liitettyä seksuaalista voimaa (Aalto 2000, 184). Jari
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Junkkerissa Helena kohtaa tämän vastustamattoman voiman, joka hyvin sopii
romaanin ilmestymisajankohtaan, jolloin niin monet miehet olivat sodan
runtelemia ja heikkoja.
Vaikka hän (Helena) tekeytyikin ylpeäksi, tunsi hän noiden tutkivien silmien
edessä itsensä hyvin pieneksi ja lapselliseksi. Lisäksi häneen vaikutti aina syvästi
tosi miehekkyys, jota tuo mies niin täydellisesti edusti. (Soita minulle, 98.)
Vanhan kartanon Dianan Joachimissa on samoja piirteitä kuin Jarissa: jäyhää
miehisyyttä ja sulkeutuneisuutta, varsinkin kun kyseessä on rakkauden kohteena
olevan naisen menetys toiselle miehelle. Diana lupaa ja pyytää Joachimilta ystävyyttä ymmärtämättä, mitä hän mieheltä tietämättään vaatii. Kuitenkin hän ihailee
tämän miehekkyyttä, kuten myös Helena Jarin. ”Hän katseli Joachimia, kun tämä
istui taaksepäin nojautuneena tuolissa toinen jalka kohotettuna toisen yli. Enemmän kuin koskaan hän ihaili Joachimia.” (Vanhan kartanon Diana, 212.) Diana
kihlautuu kuitenkin toisen miehen kanssa, ei säälistä kuten Helena, vaan koska
häneltä odotetaan sitä ja koska hän halua olla isälleen mieliksi.
Hän ei liioin ymmärtänyt eikä tuntenut itsessään uinuvia, Joachimiin kohdistuvia tunteitaan. Hän tunsi olonsa turvalliseksi tämän seurassa. – Joachim liittyi
Dianan ajatuksissa aina vanhaan ympäristöseutuun, vanhoihin kartanoihin. Hän
oli pikkuserkku – ystävä ja Heljön tuleva herra – muuta ajatusta hänellä ei milloinkaan ollut Joachimista. (Vanhan kartanon Diana, 96.)
Helena ja Diana ovat viattomia ja lapsenomaisia suhteessaan ihailemaansa
miehiseen mieheen ymmärtämättä, että he pyytäessään turvaa ja tukea vaativat
mieheltä itsehillintää ja pidättyvyyttä – seksuaalisuus on heissä vielä uinuvaa.
Helena kokee, että Erkin rinnalla hänen on oltava vahva. Rakkautta Jari
Junkkeriin hän ei myönnä tuntevansa, lämmintä ystävyyttä vain. Kun Erkki sitten
kuolee – sopivasti sattuva miehen kuolema on naiskirjallisuuden konventio, nainen voi tällöin saavuttaa haluamansa joutumatta rikkomaan rajoja (Aalto 2000,
183) – Helena ei kuitenkaan katso voivansa valita muuta kuin leskeyden ja loputtoman surun. Myös Jari Junkkeri kokee asian samoin. Erkin ystävänä hän tuntisi
olevansa petturi, jos hän lähestyisi Helenaa tuntein, jotka väkevänävoimana olivat
hänessä Helenaa kohtaan heränneet siitä lähtien, kun hän tämän kohtasi. Tilanne
kärjistyy peräti melodramaattiseksi, kun Helena Erkin paarien äärellä pyörtyy:
”Maailma musteni, ja Perttu näki, miten Jari otti Helenan voimakkaille käsivarsilleen Erkin paarien ääreltä.” (Soita minulle, 231.)
Asia kuitenkin järjestyy; deux ex machina ilmestyy Perttu-enon muodossa antaen luvan ja kunniallisen oikeuden Jarin ja Helenan liitolle. Helena kokee rakkautensa toteutumisen kotiin pääsynä – ”kotiin, vihdoinkin, pitkän taipaleen ta131

kaa” (Soita minulle, 309). Myös Perttu toteaa, että talo tuntuu todella kodilta vasta
Helenan asettuessa sinne pysyvästi, ja sanoo sen johtuvan siitä, että Helena on
nainen ”ja lisäksi sellainen nainen, jolla on sielu” (Soita minulle, 309). Naisen
korostettu merkitys kodille ja kodikkuudelle tarjoaa nostalgiadiskurssiin liittyvää
sukupuoliretoriikkaa, mikä hyvin soveltuu suomalaiseen sodanjälkeiseen yhteiskuntaan. Tönniersin käsiteparissa yhteisö/yhteiskunta nähdään menneisyys feminiinisenä ja modernisuus ja vieraantuneisuus maskuliinisena. (Vrt. Koivunen
2000, 337.) Myös aika- ja tila-käsitteet ovat sukupuolittuneet siten, että miehinen
koetaan aikana ja naisellisuus tilana (Mahlamäki 2005, 45). Kodittomuuden tunne
ja kaipuu aikaan, joka oli ennen sotaa, ovat toisilleen läheisiä (Ks. Koivunen
2001, 343). Räsänen yhdistää toisiinsa heteroseksuaalisen rakkauden toteutumisen ja kodin löytämisen, jolloin onnellisuus ikään kuin kaksinkertaistuu ja tyydyttää lukijan toiveet ja unelmat.
Joachimin ja Dianan rakkaustarina päättyy samoin kuin Jarin ja Helenan. Helena tuntee löytäneensä kodin, kun hän saa oikeutuksen rakkauteensa Jariin. Diana on taloudellisista syistä menettämässä kotinsa Stjärnuddin, jonka ostaja yllättäen onkin Joachim. Kodin merkitys korostuu molemmissa romaaneissa ja yhdistyy
heteroseksuaaliseen rakkauteen. Molemmissa romaaneissa korostuu naisen suhde
kotiin samoin kuin se, että mies omistaa kodin ja nainen kuuluu siihen rakkauden
sitein solmittuna. Toisin sanoen taloudelliset omistussuhteet ovat merkittäviä
naisten elämän ehdoissa ja identiteetin rakentamisessa (Mahlamäki 2005, 125).
Räsäsen romaani saa kauniin päätöksen: Helena tarttuu jälleen viuluunsa ja
hän soittaa tällä kertaa Jarille tämän pyynnöstä, eikä kaipuu enää soi ylimpänä.
Hän haki viulunsa ja pylvääseen nojaten kosketteli hellin ottein kieliä. Vaaleat
kutrit laskeutuivat käyrää kuljettavan käsivarren yli. Kuutamon valossa se oli
kaunis näky hänelle, joka rakastavin silmin katsoi nojaten päätään pilariin.
Hopeiset soinnut väreilevät syyslempeään yöhön. Viulu elää soittajan
herkissä käsissä, se soi puhtain sävelin, joille rakkaus antaa siivet, se soi
heille, se soi heidän lapselleen, kurkottaa elämäntäyteisin sävelin kohti uutta
huomenta. (Soita minulle, 314.)
4.3.3 Tunteiden asiantuntijat
Helenan ensisijainen ystävä, ymmärtäjä ja uskottu on Junkkerin Perttu, Erkin eno
ja Kristiina-anopin veli, majuri Junkkeri. Helena ja Perttu-eno ymmärtävät
toisiaan ensi hetkestä alkaen, samoin toistensa kaipausten tunteet ja salaisimmat
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toiveet. Perttu toimii Helenan opastajana ja uskottuna; Hän tuntee Helenan ja
hänen mielenliikkeensä paremmin kuin Helena itse. Helena on Pertulle ”pieni
Sunnuntai”. Perttu kumartui katsomaan pimeän läpi Helenan kasvoja.
– Mitä olin kuulevinani äänestä? Onko käärme tullut paratiisiin?
– Miten niin sanot?
– Ja neuvonut syömään hyvän ja pahan tiedon puusta?
– En ymmärrä.
– Että minun pieni Sunnuntaini herää. Hän ei ole kauan enää lapsi.
– Perttu! – Helena tarttui tätä lujasti käsivarresta. – Sinä tunnet minut paremmin kuin itse itseni. Ihan pelkään sinua. (Soita minulle, 175–176.)
Perttu toimii välittäjänä Helenan ja Jarin välillä, hienotunteisen vihjailevasti ja
omassa rakkaudessaan kokemansa pettymyksen voimalla. ”Rakas, suloinen
Sunnuntai… ja Jari.” (Soita minulle, 120.) Näissä sanoissa kiteytyy Pertun
unelma, hänen hartain toiveensa, ikään kuin Helenan ja Jarin liittyminen toisiinsa
korvaisi hänelle sen, minkä hän itse on nuoruudessaan menettänyt. Lukija voi
vain aavistaa, millaisesta menetyksestä on kyse. Ruthin kuva Junkkerin salin
seinällä merkitsee Perttu-enolle jotakin menetettyä ja samalla sellaista, mistä ei
milloinkaan voi puhua.
Dianan eno Henrik Lorenz, vanhan Ekenäsin omistaja, vanha itsekin, on Dianan rakkain ystävä. Henrik Lorenz on huomattavassa määrin runollisempi ja syvällisempi kuin Perttu-eno, joka kuitenkin rakastaa kaikkea kaunista kuten esikuvansa. Diana merkitsee Henrik Lorenzille paljon: ”Diana, sinä tulet kuin hyväily
illalla” (Vanhan kartanon Diana, 123). Diana on enolleen kuin hyväily, Helena on
Perttu-enolle sunnuntai.
Taidetta, erityisesti musiikkia, rakastaa Perttu-enokin. Hän ihastui Helenan
soittoon sitä ensi kerran kuullessaan.
Hän istuutui nojatuoliin ja painoi kädellään kuumottavaa otsaansa. Musiikkia
juuri hän janosi. Mutta samalla hän oli utelias ja kritikoiva Helenan soiton
suhteen. Hänellähän oli soittajan lahjat! Kuinka hän osasikaan! Mikä erotti
tuon tusinataidosta? – Hän elää siinä mukana, hän ilmentää oman sielunsa
soitossaan. – Kuuntelija unohti arvostelunsa, sävelet tempasivat hänet mukaansa. Ne kumpusivat kuin hänen omasta sielustaan. Hän sulki silmänsä.
Nyt sävelet lähtivät hiljaisina, arkoina, kuin anteeksipyytäen. – Mitä? Itkeekö
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Helena! Hän teki rajun liikkeen noustakseen, mutta hillitsi itsensä. Eihän mitään ollut tarkoitettu hänen kuullakseen eikä nähdäkseen. Hänen osansa tulisi
aina olemaan tämän oven takana seisominen. (Soita minulle, 151.)
Myös Henrik Lorenzin kodissa riippuu flyygelin yläpuolella pastellimaalaus, joka
esittää naista. Diana ei milloinkaan kysynyt, ketä maalaus esitti, mutta hänestä
tuntui, että tuntematon nainen kuului Henrik Lorenzin elämän tragediaan.
Määrättyinä päivinä vuosittain oli muotokuvan ääressä tuoreita kukkia. Diana
ymmärsi niiden olevan Ekenäsin omistajan muistopäivä ja hän oppi, mitkä ne
päivät olivat. (Vanhan kartanon Diana, 49–50.)
Diana muistuttaa maalauksen naista, aivan kuten Helena muistuttaa Ruthin
kuvaa Junkkerin salin seinällä. Molemmilla enoilla on myös omat mielipiteensä ja
toiveensa nuorten naissukulaistensa valitusta. Aivan kuten Perttu-eno toivoo Jari
Junkkerin ja Helenan liittyvän yhteen, toivoo Henrik Lorenz-eno Dianan ja Joachimin löytävän toisensa.
Hypotekstin Henrik Lorenz kuuluu kuitenkin toisenlaiseen maailmaan kuin
Perttu-eno. Hän on vanhan aatelisperheen jälkeläinen monessa sukupolvessa ja
siten myös degeneroitunut, tosin kauniilla tavalla; häntä innoittaa raunioromantiikka, vanha kappeli madonnankuvineen linnan pihalla, hän rakastaa mennyttä
maailmaa enemmän kuin nykyistä ja antaa kartanonsa rappeutua. Hän on unelmiensa vanki, raskasmielinen ja melankolinen kaiken kauneuden keskellä – eräänlainen byronilainen sankari. Melankolinen kaipuu liittyy usein taiteilijuuteen.
Kaipauksen kohde on ihanteellinen kauneus ja kaipaaja on runoilija, joka etsii
pakotietä nykyisyydestä ja synkeäksi kokemastaan arkitodellisuudesta (KivikoskiHannula 2007, 143).
Ekenäsin yksinäinen mies, joka myrskyisen nuoruuden jälkeen eli ainoastaan
epätodellisessa unimaailmassa koirineen ja hevosineen jäi kaikille arvoitukseksi, jota ihmeteltiin, kuvittelijaksi, jota mielellään tapasi, nykyajan ritariksi,
jota romantiikan heijastus ja yksinäisyyden synkkämielisyys ympäröi. (Vanhan kartanon Diana, 45.)
Diana ratsastaa usein enonsa luokse ja saa hänen kauttaan kokea sellaista, mitä
tuskin muutoin voisi kokea. Eno antaa Dianalle lahjaksi kesyn metsäkauriin, joka
alati seuraa Dianaa. ”Mitä vanhemmaksi Diana tuli, sitä syvemmäksi ja
voimakkaammaksi muodostui heidän ystävyytensä. He ymmärsivät toisiaan ilman
sanoja.” (Vanhan kartanon Diana, 44.)

134

4.4

Soraääniä idyllissä

4.4.1 Naisten suhteet miesten maailmassa
Vallankäyttö ja sen oikeus eivät Räsäsen romaanissa rakennu niinkään omistavan
luokan ja alustalaisten välille eivätkä liioin näiden välillä vallitseville
eroavuuksille. Naisia ei ole niputettu samaan luokkaan. Helenan ja hänen
anoppinsa Kristiinan suhde, samoin kuin Kristiina-emännän katkeruus, onkin itse
asiassa ainoa särö yhteisössä, Helenan ristiriitojen ohella. Kristiina on Junkkerin
talon tytär, ja hän toimii kotitalonsa emäntänä tottuneesti, kunnes hänen veljensä
tuo emännäksi ruotsalaisen, siniverisen Ruthin. Kristiinan elämä muuttuu tällöin
kärsimykseksi, eikä hän siedä kälyään tämän hyvyydestä huolimatta. Hänelle
järjestetään oma koti, Junkkarilasta erotettu Rannanpiha, ja hän nai säätyään
alemman kartanon metsänvartijan. Sosiaaliset raja-aidat aatelisesta, siniverisestä
ruotsalaistytöstä metsänvartijaan ovat jyrkkiä. Kristiinalla, kauniilla Junkkerin
talon tyttärellä, oli kyllä ollut kosijoita, mutta hän ei ole halunnut jättää kotiaan
eikä emännyyttään ja arvoaan tässä asemassaan. Naisena hän joutuu kuitenkin
väistymään, eikä hänen avioliitostaan liioin tule onnellista. Kristiina palvoo
maataan, kotiaan ja tavaroitaan intohimoisesti, hän jättää ihmissuhteet toiseen
arvoon ja unohtaa ne usein tyystin. ”Rakkaus Rannanpihaan oli maisen elämän
perus ja ehto” (Soita minulle, 94). Säätyero ja Kristiinan katkeruus ovat seikkoja,
jotka vaikuttavat avioparin suhteeseen ja joka jää romaanissa ainoaksi näkyvästi
kielteiseksi luokkaeroksi. Kristiinan puoliso kuolee varhain, katkeroituneena
hänkin.
Kristiinan katkeruus johtuu hänen asemastaan naisena hänen itsensä sitä oivaltamatta. Jos hän olisi syntynyt pojaksi, olisi hänetkin koulutettu ja hänen oikeutensa kartanon maihin ja omiin valintoihin olisivat olleet itsestään selviä. Nyt
hänelle osoitetaan paikka, jossa hän voi asua ja jonka hän voi tuntea omakseen.
Hän palvoo omaisuuttaan niin kiihkeästi, että kadottaa kaikki aidot ja läheiset
ihmissuhteet. Hän takertuu omaisuuteensa, koska sen avulla hän katsoo saavansa
osakseen arvostusta. Kristiinan kärsimys ei johdu siitä, ettei hän naisena saa perintöosuuttaan kotitalostaan, jota hän on tottunut emännöimään. Vaikka hänelle
lohkotaan paikka kotitilalta, ei sinne perustettu koti suo hänelle tyydytystä. Kodin
merkitys Kristiinalle jää kielteiseksi ja katkeruuden sävyttämäksi, koska häneltä
puuttuu rakkaus. Räsäsen Soita minulle -romaanissa rakkaus mieheen ja tämän
kautta sidottu yhteys kotiin ovat naisen elämän onnellisuuden ehto. Käsite koti
toteutuu sukupuolittuneena: koti on toisaalta kytketty feminiinisyyteen ja äitiyteen
135

ja toisaalta patriarkaattiseen näkemykseen. Tämän mukaan mies omistaa kodin,
jonka hän on rakentanut omalla työpanoksellaan. Nainen siis saa kodin miehen ja
avioliiton – toisin sanoen heteroseksuaalisen rakkauden – kautta. Muunlainen koti
ei anna onnea. (Mahlamäki 2005, 116.) Tämä on Soita minulle -romaanin perusviesti.
Kristiina on ulkoisesti Wuolijoen Niskavuoren naiset -näytelmän Loviisan
toisinto. ”Loviisa on niitä suomalaisen draaman henkilöluomuksia, jotka ovat
jääneet elämään koko kansan tietoisuuteen. Kyseessä on ennen kaikkea järkähtämätön maauskon sekä perinteisen agraariyhteiskunnan tuotanto- ja omistussuhteiden monumentaalinen edustaja.” (Ammondt 1980, 11.) Räsänen ei ilmaise Kristiinan kautta yhteiskunnallista ideologiaansa, kuten Wuolijoki Loviisan kautta.
Loviisa toimii Kristiinan mallina ja on ainoastaan ulkoiselta olemukseltaan ja
käytökseltään samankaltainen. Muuta yhteistä heissä ei ole. Kristiina on kova
emäntä ja anoppi, joka uhraa läheisimmätkin ihmissuhteensa talon ja omaisuuden
hyväksi. Loviisan ja hänen miniänsä Ilonan suhde muistuttaa myös Kristiinan ja
Helenan suhdetta; molemmissa on kysymys toisistaan poikkeavista elämänarvoista. Helena kuten Ilonakin saavat kokea ihanteittensa törmäävän ”graniittiseen
elämänkäytäntöön”. (Ammondt 1980, 135.) Helenan kohdalla viulunsoitto kohtaa
lujaa vastarintaa siinä, missä Ilona saa kokea vastustusta koulutuksensa ja muuhun kuin omaisuuteen perustuvan ihannoinnista vuoksi. Samankaltaisuudet ovat
kuitenkin pinnallisia: Kristiina ei ole kovin suuren omaisuuden haltija, hänen
motiivinsa ovat toiset, eikä hän käy taistelua lopulta minkään muun kuin omien
yksilöllisten tarpeittensa suojelemiseksi. Hypertekstuaaliset kytkennät jäävät näiden ulkoisten seikkojen varaan. Kristiina ei saavuta Loviisan väkevyyttä, jonka
tämä kohdistaa isiltä perityn maan hyväksi. Yksilölliset toiveet ja tarpeet saavat
Loviisan mielestä jäädä syrjään silloin kun maa, ”niskavuoren leipä”, on uhattuna.
Sekä näytelmissä että romaanissa törmäävät yhteen sama työnteosta, pelloista, maasta, omaisuudesta ja suvun rakentamisesta voimansa imevä juureva maaseutuhenki ja uudenaikainen yksilöllisyyteen ja henkilökohtaiseen onnen tavoitteluun perustuva vapauden tarve (ks. Koivunen 1999, 267). Miniöitten, Ilonan ja
Helenan, elämänarvot Loviisan ja Kristiinankin arvomaailmaa vasten tarkasteltuina kertovat murrosajasta ja uusista elämänarvoista, jotka ohittavat vanhan agraarikulttuurin ja jättävät sen vanhentuneena taakseen.
Kerran Kristiina tuntee lämpimän ailahduksen sydämessään Helenaa kohtaan.
Se tapahtuu silloin, kun Helenan serkut Riialasta tulevat Rannanpihaan. Helena
uskaltaa tällöin serkkujen pyytäessä häntä soittamaan nostaa viulun laatikosta.
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Hän soitti aran, ujon kehtolaulun. Kaikki vaikeni. Soitto tahtoi tehdä tilaa Helenalle tässä kodissa, hiljaa se vetosi Kristiina-emännän äidinsydämeen, ja
ensi kertaa mielessään tämä liitti Helenan Junkkerin ja Talastin sukuun. Helena, hänen poikansa lasten äiti. (Soita minulle, 79.)
Sama asetelma on tuttu näytelmässä Niskavuoren naiset. Loviisan kovan
ulkokuoren alta paljastuu samoin, yhden ainoan kerran lämpö ja myötätunto
Ilonaa kohtaan, kun hän huomaa, että hänen poikansa on kokenut saman, minkä
hän itse on menettänyt. Loviisa ryhdistäytyy kuitenkin ja sanoo tulevalle
miniälleen: ”Valitan, Ilona-neiti, ettei teillä ole muutamaa miljoonaa.” (Ammondt
1980, 136.)
Niskavuori-näytelmät (1936–1953) ilmaisevat Wuolijoen uskoa maahan, mikä kuvaa maalaisyhteisön rakennetta (Ervasti & Karkama 1973, 124). Loviisa on
lujan maalaisemännän perushahmo, ja häneen Ilona ja Aarne solmivat lopulta
hyvän suhteen. Näytelmässä Niskavuoren Heta Wuolijoki sivuuttaa emäntähahmon voimakkaan vaikutuksen kuvailemalla ihanneihmisen, Akustin suhdetta
maahan (Ammondt 1980, 228). Hella Wuolijoen Niskavuori-sarjassa kohtaa saman yhteyden maahenkeen kuin Räsäsen romaanissa. Maahenki määritetään käsitteenä tarkoittamaan ”kiintymystä maahan, maatalouteen, haluun toimia maaseudun hyväksi, sen henkisen ja aineellisen tason parantamiseksi” (Ammondt
1980, 12). Nimi Niskavuori viittaa juuri tähän, toisin kuin Junkkeri, jossa kuvastuu aateluuden ihannointi, olkoonkin, että se tarkoittaa myös työn aateluutta. Aateluus on kaukana Wuolijoen näytelmistä; nimi kertoo pyrkimyksestä rakentaa
olemassaolo lujalle perustalle, ”jota eivät pienet myrskyt järkytä” (Ammond
1980, 135).
Romaanissa Helena soittaa kuvaillaan paitsi sota-aikaa myös sen jälkeistä aikaa, jolloin suurtiloja lohkottiin lisää ja vähäväkisemmätkin saivat kosketuksen
omaan maahan. Lääkäriksi opiskeleva köyhä poika maaseudulta, pienestä mökistä
kotoisin, mutta parempaan asemaan kurkottava ja lahjakas nuorukainen, toteaa
sodasta palattuaan:
Maa kutsuu, isän perintömaa! Luulen, etten missään ammatissa ollut niin paikallani kuin tässä. Minut on luotu maahan kiinni. – - eikö talonpoikakin voi
kehityksessään edistyä pitkälle? Minusta on typerää, että talolliset työntävät
kaikki teräväpäiset poikansa opin tielle. Eikö talonpoikakin tarvitse niin henkiseen kuin aineelliseenkin kehitykseensä älyä ja neroutta? (Helena soittaa,
185.)
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Luokkaristiriitojen kärjistäminen puuttuu Niskavuori-sarjasta kokonaan, vaikka
Heta naikin Akustin, Niskavuoren rengin – aivan kuten Kristiina nai itseään
alempiarvoisen metsänvartijan. Asetelma Soita minulle -romaanissa on selkeästi
hypertekstuaalinen. Kaikki yhteisön väliset, aineellisista ja sosiaalisista eroista
johtuvat mahdolliset ongelmat jäävät vaille huomiota, vaikka luokka- ja säätyerot
olivatkin olemassa; ne toimivat kuten luonnon laki. Maan hyväksi tehty työ on
vahvasti idealisoitu sekä Niskavuori- että Helena-sarjoissa, ja työnteosta johtuva
uupumus on ihailtavaa ja sankarillista.
Räsäsen teoksessa ei varsinaisesti tuoda esiin köyhälistön ja vähäväkisten
asemaa vaikeana eikä liioin maatalouskysymysten aiheuttamia ristiriitoja: ”rakkauden katsotaan luonnonvoimana yhdistävän aatteellisesti erilaiset ihmiset toisiinsa”, kuten asia ilmaistaan Hella Wuolijoen näytelmässä Juurakon Hulda
(1937) (Ammondt 1980, 124).
Hella Wuolijoen kiinnostus naisasiaan ilmenee rahan vallassa elävien ja porvarillista yhteiskuntaa ilmentävien naisten, Martan ja Hetan kautta. Wuolijoki
kuvailee omaisuuden merkityksellisyyttä ja sen määrättävissä olevia ihmissuhteita
ja avioliitoja. Hän ei käsittele vain naisten asemaa vaan myös miehen tilannetta
omaisuuden rautaisessa puristuksessa. (Ammondt 1980, 228). Räsänen puolestaan
sivuuttaa yhteiskunnalliset, taloudelliset ja poliittiset ristiriidat.
Toinen naisten välisiä suhteita kuvaava lyhyehkö episodi korostaa samalla
vastakohtaparia kaupunki–maaseutu. Helena ja Jaria tavoitteleva kaupunkilaistyttö Irja ovat toistensa vastakohtia. Kilpailutilanteessa he tuntevat myös vastenmielisyyttä toisiaan kohtaan. Helenan raikkaus ja aitous Irjan rinnalla vie kuitenkin
voiton, mikä merkitsee, että kaupunki ja kaikki, mikä siihen liittyy, koetaan kielteiseksi.
Perttu katsoi Helenan jälkeen. Helenalla oli ollut vähän vaikeaa tänä iltana.
Irja oli yksi kompastuskivi.” – - Helena ja Irja … kaksi kaunista naista, Irja
sitä paljon näyttävämmin kuin Helena, mutta se kauneus oli vain tyhjänä kuorena. Helena taas, hän oli kuin tulenliekki, räiskyvän ilon ja suuren kaipauksen tuttu. (Soita minulle, 120.)
Kaupunki näyttäytyy suomalaisessa epiikassa säännönmukaisesti kielteisenä –
esimerkiksi Kivellä ja Sillanpäällä. 1800-luvun suomenruotsalaisessa kirjallisessa
perinteessä tavataan kuitenkin poikkeuksellisesti kaupunkilaisuutta kuvailtaessa
positiivisia elementtejä. Runeberg kuvasi lämpimästi pikkukaupunkilaismiljöötä
ja Topelius kirjoitti kertomuksia nousevasta sivistyneistöstä kasvavassa
pääkaupunkilaismiljöössä. Suomenkielisellä puolella toi kaupungin näkymineen
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kirjallisuuteen Julius Krohn, runoilijana Suonio. Hänen teoksissaan näkyy kuvia
Viipurista ja Helsingin laitakaupungilta. Arvid Järnefeldt oli Juhani Niemen
mukaan
ensimmäinen
miljöötietoinen
kaupunkikuvaaja
suomalaisessa
perinteessä. (J. Niemi 1989, 212–213.)
Elokuvatutkija Veijo Hietala toteaa, että Suomessa, ehkä enemmän kuin
muissa maissa, ”valkokankaan maalaismaisema on kotimaisen elokuvan alkuvuosista lähtien toiminut lähes koko maan ja kansakunnan symbolina”. Kuin todisteena John Rennie Shortin teesistä, jonka mukaan ”kansakunta määrittelee
identiteettinsä myyttisen maaseudun kautta”, sodan järkyttämää suomalaista kansallistunnetta vahvisti 1950-luvun alkupuolella joukko lajityyppejä, joissa ihannoitiin suomalaista kesämaisemaa, menneisyyttä ja ylistettiin kansan syvien rivien
arvoja kaupunkilaisen herraskulttuurin vastapainona.” (Hietala 1996, 46–47.)
Suomalainen, kesäinen maisema on Aino Räsäsen ominta aihepiiriä. Kaupungin vastakohtana se kuitenkin näyttäytyy epäsuorasti nuorten naisten, Helenan ja
Irjan, välisten suhteiden kautta samoin kuin se näyttäytyy Maritan ja Elinan välityksellä romaanissa Helena soittaa. Irja on kuvankaunis kuten Maritakin, hänellä
on hienot lakatut kynnet, mutta Helena vetää luonnonraikkaudellaan pitemmän
korren. Heidän suhteensa on viileä mustasukkaisuussyistä ja kilpailutilanteen
vuoksi. Myös Elina näyttäytyy herkkänä luonnonlapsena, eikä hän halua tuoda
itseään esille. Vaatimattomuus on hänen hyveensä. Hän on myös musikaalinen,
kuten Helena.
Kaupunkilaisuuden ja maaseudun vastakohtaisuus korostuu erityisesti
teoksessa Helena soittaa, samoin kuin luokkaerot. Joukko kaupunkilaisnuoria
saapuu Junkkarilaan ja syntyy keskustelu maaseudun eduista ja haitoista
kaupunkilaiselämään verrattuina.
– Mitenkä te tulette täällä toimeen pitkinä syys- ja talvi-iltoina? - - Täällä ei
ole elokuvia, ei teatteria, ei konsertteja, tuskin tanssiaisiakaan. Mitä te
teette?” (Helena soittaa, 119.)
Helena katselee pitkään kotiinsa kokoontuneita kaupunkilaisnuoria ja vaipuu
mietteisiinsä:
…heidän seurustelussaan oli jotakin, jota ei tuo kaupunkilaisseura kuunaan
tajua eikä saavuta. Täällä naapureilla, saman seudun nuorilla, oli jonkinlainen
syvä kohtalonyhteys. Se antoi heidän kanssakäymiselleen syvyyttä ja elävää
voimaa, väkevää makua. He elivät. Se ei ehkä näkynyt pinnalle, ei siitä juuri
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keskusteltu yhteisessä seurustelussa, mutta se koettiin sitä polttavampana sisällä. (Helena soittaa, 118–119.)
Kaunis kaupunkilaistyttö Marita tavoittelee Helenan poikaa Arttua ja on siis
kilpailutilanteessa Tupasen Elinan kanssa. Toisessa sukupolvessa toistuu sama
tilanne kuin Helenan ja Jarin nuoruudessa. Kyseessä on jälleen vastakohdat
kaupunki ja maaseutu. Kaunis Marita on myös nokkela ja hän haluaa olla mieliksi
Helenalle lausuessaan: ”Huomaan tytöt, että te olette todella kaameita olentoja
maalla. Te raahaatte sinne mukaanne erään ominaisuuden, joka teidän piti
ensimmäisenä jättää pois, ja se on teidän kaupunkilaisuutenne. Heittäkää se
menemään, niin heti rupeatte viihtymään.” (Helena soittaa, 121.) Tapahtumien
edetessä käy ilmi, että Marita on vilpillinen. Erä päättyy tälläkin kertaa
maaseudun hyväksi.
Romaanissa Vanhan kartanon Diana kohtaa saman teeman: vanhojen kartanoiden asukkaiden joukkoon ilmestyy uusi, kaupunkilainen pariskunta. Rouva
Struve, tulokas, kysyy hämmästyneenä:
”Onko se totta, ihmetteli rouva Kitty, että te asutte täällä vuodet umpeensa?
Kuinka te voitte kestää? – Minä en ole yksin, hymyili Diana. – Minullahan on
isä, kukkani, kirjani koirani ja ratsastushevoseni. Mitään muuta en kaipaa.”
(Vanhan kartanon Diana, 141.)
Maaseutuun liittyy mystinen ote ihmisiin ja selittämätön lumo (Eloranta 1974,
188). Maaseudun nuoret ovat raikkaita ja raittiita, kaupunkilaiset muun muassa
tupakoivat, mikä oli pahe, ja heidät koetaan pinnallisiksi ja teennäisiksi
Kaupunki ja maaseutu ovat kuvausten kohteina joutuneet ikään kuin kilpailuasemiin siitä lähtien, kun niitä kirjallisuudessa on verrattu toisiinsa. Yleensä käy
niin, että kulttuurin siirtyessä vanhasta uuteen taakse jäänyt elämänmuoto jää
mieliin ihanteelliseksi, jopa myyttiseksi onnelaksi, samoin kuin ihmisen vanhetessa aiemmat elämänvaiheet saavat ruusunhohteisen sävyn. Kyse on tarpeesta
paeta varhaisempaan elämäntilaan samalla, kun uutta kritisoidaan. (Hietala 1996,
41.)
Luokkaerot korostuvat jossakin määrin romaanissa Helena soittaa: Arttu ja
Erkki, parhaat toverukset pikkupoikaiästä lähtien, joutuvat aikuisiässä kokemaan
luokkalähtöisen eron, mikä vieraannuttaa heidät toisistaan. Rouva Tupanen, kanttorin vaimo, on lähtöisin köyhistä oloista ja vierastaa ylhäisemmässä asemassa
olevia ihmisiä, kuten Junkkerin väkeä. ”Tervevaistoinen kansannainen hänessä
pelkäsi ja vainusi vaaraa, joka aina saattoi köyhää väijyä aseman ja varallisuuden
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takaa” (Helena soittaa, 110). Luokkaerosta johtuvat epäilyt jäävät kuitenkin syrjään, kun Junkkerin nuori Arttu ja Tupasen Elina-tytär monien vaiheiden jälkeen
saavat toisensa. Naistenviihteelle ominainen onnellinen päätös kaikille ongelmille
korostuu tässäkin asetelmassa.
4.4.2 Helenan uhma
Tyttö on kuin itse kaipuu. Juuri kaipuuta hän ilmentää, vaikka asennossa kielii uhma. (Soita minulle, 75.)
Helena kutsuu itseään myrskylinnuksi keskustellessaan tulevan aviomiehensä
Erkin kanssa heidän keskinäisistä väleistään ja molempien tunteista. Helena
joutuu vakuuttelemaan epäuskoiselle Erkille haluavansa liittyä tähän, hän lupaa
jopa unohtaa viulunsakin, mikäli se aiheuttaisi ongelmia heidän suhteelleen. On
kuin hän olisi aavistanut näin käyvän. Ajatus viulun jättämisestä herätti Helenassa
kuitenkin uhmakkuutta.
Silmissä, joissa Erkki oli nähnyt vain iloa ja haltioitumista, oli nyt väkisin pusertuvien kyynelten alla tuskaa ja uhmaa. Ei hän ymmärtänyt sen syytä. (Soita minulle, 24.)
Helenassa on kuin onkin jotakin, jota voisi verrata myrskylintuun, sellaiset kuten
nopeat tunteiden ja mielen ailahdukset ja muutokset.
Helenan ensikosketus tulevaan anoppiinsa Kristiinaan kertoo jo ennalta, millainen suhde on oleva. Helena tulee ostamaan maitoa Rannanpihan talosta ja kuulee odotellessaan kahden naisen äänet, joista toinen on kova, mutta rauhallinen.
– Tuon äänen omistajaa tulen pelkäämään, ajatteli Helena, mutta tuomitsi heti
ennakkoaavistuksensa ja keskittyi ihailemaan tupaa. Hän ei ollut milloinkaan
nähnyt niin mahtavista hongista tehtyjä seiniä kuin tässä talossa. Samanlaista
valtavaa alkuperää näyttivät myös olevan pöytä ja penkit. Uuni oli harmaata
kiveä.” – Miten voisikaan tällaisessa huoneessa unelmoida illan hämärtyessä!” (Soita minulle, 8.)
Helena tuntee myös ahdistusta Rannanpihan huoneissa ja kokee ilmapiirin
painostavaksi. Hänen on vaikea löytää paikkaansa talossa, mikä ennen pitkää
suututtaa häntä ja nostattaa uhman. Hillitystä käytöksestä huolimatta Kristiinaemäntä huomaa, että ”häkkiin suljettu kotkanpoika kasvatti kynsiään”. (Soita
minulle, 87.)
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Ja sen Helena tunsi koko olennossaan, että kyyhkynen hän ei ollut. Ei hänestä
ollut tyytyväisenä kuhertamaan toisen lämpimässä, hän tahtoi itse elää, tuntea
voimansa ja iloita siitä, ja – mikä häntä itseään säikähdytti! – hänen teki mielensä olla paha, hurja ja omapäinen. (Soita minulle, 87.)
Pahimman ristiriidan aiheuttaa kuitenkin Helenan viulu ja Helenan soitto. Sitä
Kristiina-emäntä ei voi hyväksyä. ”Äitisi on hirveä nainen”(Soita minulle, 111),
puuskahtaa Helena kerran Erkille, mutta alistuu lopulta Erkin vuoksi ja toteaa
seisovansa yksin Kristiinaa ja tämän taloa vasten. Kyseessä on klassinen anoppi–
miniä-suhde, mutta myös kaksi toisistaan poikkeavaa, niin taustoiltaan,
arvomaailmaltaan kuin luonteiltaankin erilähtöistä naista. Näin Helena näkee ja
kokee anoppinsa eräänä sunnuntaiaamuna kirkonmenojen jälkeen unohdettuaan
kuunnella niitä edes radiosta:
Tuossa seisoi Kristiina mustana ja kookkaana kuin tuomion enkeli ja julisti
varmaan lakia hänelle, maan matoselle.
– Ei kirkkoaikana tarvitsisi kuulua viulunsoittoa tästä talosta.
Helenan silmät leimusivat, mutta ääni oli varma.
– Ei ole kuulunutkaan, eikä kuulu milloinkaan, ei pyhänä eikä arkena, siitä
saa emäntä olla huoleti.
Helena juoksi kamariinsa. Hänen teki mielensä huutaa ja lyödä seinää nyrkeillänsä. (Soita minulle, 148.)
Helena kokee myös vaikeaksi ja itselleen täysin soveltumattomaksi tilanteen,
johon hän avioliiton solmittuaan on joutunut (Ks. Aalto 2000, 200). Vaimolle
asetetut velvollisuudet ovat ristiriidassa hänen omien tarpeittensa ja toiveittensa
kanssa, eivätkä ne liioin sovellu hänen vapauden ikävöintiinsä, eivätkä siihen
”nimettömään kaipaukseen”, joka aina soi hänen musiikissaan.
4.5

Agronomi ja rouva Jari Junkkeri

4.5.1 Morsiamesta rouvaksi
Romaanissa Helena soittaa romanttinen rakkaus muuttuu aviorakkaudeksi; tällöin
muuttuu myös kerronta, samoin sankaripari. Rakastavaiset joutuvat arkielämän
piiriin yhä tiukemmin. Monen teoksen kohdalla on käynyt niin, ettei teos eivätkä
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teoksen henkilöt avioituneina jaksa enää naistenviihteen lukijoita erityisesti juuri
arkisuutensa johdosta kiinnostaa, mikäli ei ole kyse suoranaisesti
avioliittoromaanista. Pariskunta yksinkertaisesti arkistuu. Vaikka Helena onkin
elänyt avioliitossa Erkin kanssa, hän on säilyttänyt tärkeäksi koetun
viattomuutensa ja ainakin mielensä ja tunteittensa koskemattomuuden. Hän
muuttuu rouvaksi vasta mentyään naimisiin Jari Junkkerin kanssa, ja ilmeisen
hienoksi rouvaksi. Romaanin Soita minulle Helenan rakkaustarina muuttuu
teoksessa Helena soittaa realistiseksi perhe-elämän kuvaukseksi. Mutta Helena
soittaa, tosin harvemmin kuitenkin kuin ennen. Hän soittaa kerran lastensa
pyynnöstä Jarin säestäessä; perhe istuu ympärillä ja kuuntelee hartaana kuin
kirkossa. Helena on löytänyt itsensä eikä kaipuu enää värise hänen soitossaan.
Tämä lienee suora viittaus seksuaalisuuden toteutumisesta ja täyttymyksestä.
Jari aloitti hiljaa, samoin tapaili Helenan viulu, mutta vanha tuttu sävel tempasi heidät mukaansa. Sävelet kumpusivat puhtaina. ”Kerran, kauan sitten, he
olivat näin yhdessä soittaneet. Sen jälkeen elämä oli tasaantunut rattoisaksi
pikkuonneksi.” (Soita minulle, 43.)
Ilmaisu ”tasaantunut pikku onni” kuvailee hyvin nuoren, intohimoisesti toisiinsa
rakastuneen parin aikansa kestäneen myrskykauden päättymisen tasaiseen hyvään
oloon. Romanttinen Junkkerilakin on muuttunut arkipäiväiseksi maalaiskyläksi.
Sen asukkaat eivät enää ole maalaisaatelia, vaan tavallisia, kuitenkin ihannoituja
maanomistajia. Helena on muuttunut tunteikkaasta nuoresta tyttösestä
hyväntahtoiseksi rouvasihmiseksi. ”Huuman tilalle astuu arki ja vieraantuminen.
Romanttinen rakkauskertomus kertomus päättyykin yleensä suudelmaan ja häihin.
(Paasonen 1999, 113.) Pennanen pitää suorastaan vääränä sitä, että suuren
rakkaustäyttymyksen kokenut romaanihenkilö tuodaan uudestaan kerronnan
piiriin, mutta toteaa silti, että lukijan pitää alistua Aino Räsäsen
muodonmuutokseen; hän on muuttunut yhtä paljon kuin Helena. (Pennanen 1967,
257–258.) Jari Junkkeri hoitaa isiltä perittyä maataan kuin yritystä ikään. Hänen
ajatuksensa ja puheensa koskevat talon hoitoa, tietöitä, maatalouskokaluston
uudenaikaistamista, uutta sikalaa, ja hän odottaa lisäksi pojaltaan Artulta
varauksetonta sitoutumista talon töihin, myöhemmin, valmiina agronomina. Illat
hän istuu radion äärellä kuunnellen hälyttäviä ääniä poliittiselta kentältä.
Romantiikka on kadonnut. ”Helena otti käsityönsä ja Jari piippunsa.” (Helena
soittaa, 161.)
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Helenan ja Jarin lasten, Päivin ja Artun, ajatukset vanhemmistaan valaisevat
aviopari Junkkerin välisiä suhteita ja heidän luonteittensa erilaisuutta ja jopa vastakohtaisuuttakin osuvasti omien kokemustensa kautta.
Eevasta tuntuu, että hän itse olisi säilynyt vapaampana ja lapsellisempana,
ellei hän lapsuus- ja nuoruusvuosinaan olisi aina noudattanut samaa holhoojaviettiä, aina varuillaanoloa ja huolta toisten tähden. ”Kyllä Eeva pitää huolen”, sanoi äiti aina ja oli itse herttaisen huoleton. Isä ymmärsi Eevaa, mutta
ei hän muuta mahtanut kuin taputtaa ja rohkaista: ”Sinä uljas pikku äiti!” Isä
katsoi Eevaa niin, että pala nousi kurkkuun. Isän tähden hän hoitaisi vaikka
koko Junkkerin sukukunnan, olipa se kuinka hankalaa tahansa. Tietysti äitikin
oli kultainen, mutta äiti – hm, äiti oli sellainen juhlaäiti, joka sopi paremmin
pianon taakse tai viulu käteen tai kirkon urkujen eteen kuin keittiöön tai navettaan. (Helena soittaa, 50.)
Artun mietteet ovat samansuuntaisia:
Sitten äiti. Hän oli heidän, lasten elämässä yksi ulottuvaisuus, johon mikään
pojan arvostelu ei yltänyt. - - toisinaan syvästi ymmärtäväinen ja läheinen,
toisinaan taas niin kaukainen, kuin ei mikään mahti häntä saisi omistaa, etäisistä maailmoista maan pinnalle. Arttu tiesi, että äiti tällöin pakeni itsetiedottomasti sitä arkea ja sitä todellista arjen elämää, jota hän oli vieronut luonteelleen ominaisella tavalla. - - Niin, äiti oli isälle vain Helena ja heille lapsille
vain äiti, selittämättä ja vääjäämättä. (Näkemiin, Helena, 15.)
Lasten ajatukset äidistään kertovat, ettei Helena sisimmässään ole rouvaksi
tultuaan lopulta kovinkaan paljon muuttunut. Kaiho ja kaipaus johonkin ovat
jäljellä. Konkreettisia kaipauksen kohteita ovat menetetyt lapset, mutta jokin muu,
kauneuden, harmonian ja jonkin nimettömän, tyttöajoista lähtien elänyt
unelmointi ja kaipuu ovat jääneet Helenan sisimpään.
Soita minulle -romaanin romanttinen juonikuvio toistuu romaanissa Helena
soittaa kirjaa leimaavan arkisuuden rinnalla, tosin vähäisesti, Helenan tyttären
Mirjamin kohdalla. Mirjam muistuttaa isoäitiään, Ruthia, ruotsalaista aatelisnaista. Hän pukeutuu kerran löytämäänsä Ruthin himmeän violetin väriseen pukuun,
jonka väristä vanha mustalaisnainen on aikanaan lausunut ennustuksen.
Tuo väri on teille onnettomuuden väri, kaunis rouva. Iltataivas riemuitsee,
mutta ennen sammumistaan se pukeutuu tähän väriin. Kaunis rouva, teidän
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otsallenne on kirjoitettu iltataivaan juhla, mutta pankaa pois tuo väri. (Helena
soittaa, 157.)
Mirjam ei tästä ennustuksesta ole kuullut eikä siten tiedä, että ennustus toteutui
Ruthin kohdalla. Hän kuolee nuorena. Lukijallekin hän tulee tutuksi vain
muotokuvansa ja kaikille rakkaan ja kalliin muistonsa kautta. Mirjam kampaa
hiuksensa Ruthin muotokuvassa näkemäänsä tapaan ja näyttäytyy portaikossa
Jarille ja Helenalle, jotka luulevat näkevänsä aaveen ja jopa säikähtävät; he
luulevat näkevänsä kuolleen Ruthin. Rationaalinen ja järkeen uskova Jarikin käy
totiseksi ja samalla ankaraksi käskien Mirjamin riisua puku. Ennustus toteutuu
sittemmin myös Mirjamin kohdalla. Hän kuolee nuorena sairastamaansa
sydänvikaan.
Mirjam löytää myös isoäitinsä päiväkirjan ja näyttää innostuneena sitä isälleen. Päiväkirja antaa aavistaa samaa, mikä romaanissa Soita minulle jää arvailun
varaan. Perttu-enon ja Ruthin välinen ystävyys nousee esiin Mirjamin välityksellä, ja kaiken takana piilevä romanttinen kaiho, mahdollisesti salainen rakkaus, käy
yhä ilmeisemmäksi.
4.5.2 Koettelemusten aikaa
Toinen maailmansota ja sitä edeltävät uhkakuvat alkavat olla enemmän tai
vähemmän todellisuutta. Puheita politiikasta riittää. Radiota kuunnellaan.
Tuumaillaan linnoitustöiden tarpeellisuutta, siitä kinastellaan miehiseen tapaan
isännän tupakansavuisessa kamarissa. Helena tuntee paitsi kaihoa syvää pelkoa ja
ahdistuta valmistellessaan poikansa Artun lähtöä sotaväkeen. Hän tuntee
onnellisten aikojen lopullisesti menneen lasten kasvettua aikuisiksi ja ollessa
valmiita aloittamaan oman elämän.
Kuinka kodikkailta ja leppoisilta menneet syksyt nyt ajateltuina tuntuivatkaan! lasten kouluun lähdöt ja sen yhteydessä heidän vanhempien jokasyksyinen kaupunkiviikko. Oi aikoja! Sitten Junkkerissa hiljaiset, avarat huoneet
ja yhteiset iltapuhteet Jarin kanssa.- Kaikki tuo oli takana. Hän tunsi sen niin tuskastuttavan selvästi nyt. Sotaväki.
Asepalvelu. Aivan kuin lähettäisi poikansa toiseen maailmaan! Moni muu äiti
oli lähettänyt poikansa ennen häntä ja lähetti paraillaan ja tulee lähettämään
Tinkiikö hän omalla kohdallaan? Ei, ei hän tinkinyt, mutta sittenkin sydäntä
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kouristi oudosti, ja hän tunsi seisovansa silmäkkäin suunnattoman hirviön
kanssa: sota. (Helena soittaa, 99.)
Sota syttyi ja päättyikin aikanaan, kunnes alkoi uusi sota, joka kestää
huomattavasti kauemmin. Se merkitsi haavoittuneita, valkeita arkkuja, itkeviä
omaisia, sekasortoa ja toivottomuutta. Helena saa kokea raskaan ajan
henkilökohtaisesti: Arttu on jäänyt ”sinne jonnekin”. Sittemmin hänet julistetaan
kaatuneeksi ja myöhemmin sotavangiksi. Myöhemmin hän kuitenkin kotiutuu.
Helenan surua lisää hänen sairaan tyttärensä varhainen kuolema.
Romaani Helena soittaa on sota-aikaan, talvi- ja jatkosotaan sijoittuva perheromaani. Romaanissa tapahtuu paljon, traagisiakin asioita, mutta niin realistinen
kuin romaani muutoin on, se sivuuttaa monia naisten kannalta tärkeitä seikkoja;
olisi ollut luontevaa, että Helenan esikoistytär, reipas ja aikaansaapa Eeva, joka
on ammatiltaan kotitalousopettaja, olisi liittynyt lottajärjestöön. Työtytöt ja mottitalkoot eivätkä muutkaan naisten sota-aikana tehdyt työt saa romaanissa osakseen
huomiota. Rannanpihan Kirsti, Kristiina-vainajan lapsenlapsi ryhtyy rintamalotaksi – ainoa viittaus siihen todellisuuteen, jonka moni nuori nainen tuolloin kohtasi. Sota-ajan kärsimykset ja naisten kokemukset ovat teoksessa valikoituja.
Naisten tunne-elämä on tässä, kuten Soita minulle -romaanissa keskeistä. Kirsti ja
Jyrki, Junkkarilan nuorten ystävät ja lähinaapurit, kokivat rintamalla yhdessä
sellaista, mikä ei tuona aikana ollut mahdollista eikä soveliasta. Siveellisyyssäännöt pysyivät kotirintamalla muuttumattomina. Jyrki joutuu kertomaan tapahtumasta rakastetulleen, Helenan tyttärelle Mirjamille.
Koeta ymmärtää minua, Mirjam! Kirstillä on oikeus… Ei, ei, en osaa selittää,
ja mitäpä sinä ymmärtäisit, sinä, suojattu ja vaalittu! Mitä sinä tietäisit maailmasta, sen syntisyydestä ja sen pirullisesta itsekkyydestä. Sinä et ole ollut
rintamalla etkä voi sitäkään käsittää, että voi olla toisen kanssa, vaikka suunnattomasti kaipaa toista. Koeta ymmärtää minua, Mirjam! Me tapasimme
Kirstin kanssa. Hän… hän pitää minusta… ja enhän minäkään ole enää pikkupoika, kohta kolmenkymmenen. (Helena soittaa, 165.)
Kovan Kristiina-emännän lapsenlapsi Kirsti on samoin kova ja vaativa. Hänellä ei
ole teoksessa lempeän, hyvän ja uhrautuvan naisen roolia. Jyrkin ja Kirstin
välinen yhteys osoitetaan romaanissa Kirstin ainoaksi merkitseväksi
kokemukseksi rintamalla olosta.
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Helena soittaa -romaanissa kuvaillaan juuri sitä aikaa, jolloin Räsänen kirjoitti esikoisromaaninsa. Aika ennen sotaa oli monelle tuona aikana kaipuun kohde, ja se nähdään enemmän tai vähemmän utopistisena onnen aikana.
Helena katsoi Eevaan ja Eevasta Elinaan, ja hänen sydäntään kouristi ääretön
haikeus. Kuinka huolettomia ja iloisia he olivatkaan olleet joskus kesällä, ennen sotaa! Siitä tuntui olevan määrättömän kauan. Välillä oli kärsimysten
mittaamaton erämaa. (Helena soittaa, 167.)
Sodanjälkeinen vaikea aika ilmaistaan romaanissa samoin Helenan tunteiden
kautta.
– Hän kulki muistoissaan kuin kirvelevin, nahattomin jalkapohjin soraisella
tiellä. Aristi, koski, mutta hän kulki sittenkin. - - Sota oli pyyhkäissyt kahdesti
yli maan kuumana kuin polttava tuuli, kulottaen laajalti kallista viljaa. Tehtiin
rauha, mutta maa jäi vaikeroimaan lyöntien jäljeltä. Vähitellen, arkisten päivien tullen, se tyyntyi, tasaantui kuin niiskuttava lapsi itkussaan. (Helena
soittaa, 129.)
4.6

…kuin tähdenlento

Intertekstuaalinen yhteys Räsäsen ja Sparren romaanien välillä on erittäin
korostunut. Lainauksia on runsaasti. Merkittävin on henkilöasetelmien
samankaltaisuus. Romaanissa Soita minulle se on lähes sama Vanhan kartanon
Dianassa alustalaisia myöten. Helena ja Diana, Joachim ja Jari sekä enot, Perttueno ja Henrik Lorenz, ovat teosten päähenkilöitä, ja heidän keskinäiset suhteensa
ovat samankaltaiset. Hypotekstin vaikutus on selkeästi näkyvillä; Räsänen on
siirtänyt Sparrelta saamiaan vaikutteita toiseen, kotisuomalaiseen kontekstiin
muunnellen niitä siten, että ne soveltuvat suomalaiseen maisemaan ja suomalaisen
traditioon. Ero ilmeneekin juuri traditioissa. Sparren romaanin alustalaiset,
tallirengit ja kamaripalvelijat eivät kuulu suomalaiseen elämänpiiriin.
Hienostuneisuus ja erilaiset perinteet ruotsalaisessa kartanomiljöössä poikkeavat
suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista paljon. Räsänen on luonut Sparren Vanhan
kartanon Diana -romaanista saatujen lukuisten vaikutelmien pohjalta
suomalaiseen maaseutuun ja suomalaisille naislukijoille soveltuvan omaperäisen
romaanin.
Räsäsen teoksia leimaa vahvasti romantisoitu ja ihannoitu aateluus. Hän joutuu kuitenkin antamaan periksi suomalaisen maaseudun arjelle, jossa hän myös
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näkee aateluutta – työn aateluutta. Hän yhdistää nämä aateluuskäsitteet taitavasti.
Molemmat ovat käsitteinä samansuuntaisia, erona vain se, että ruotsalaisten aateluus ja sen mukanaan tuomat arvonimet, linnat ja tapakulttuuri poikkeavat suomalaisesta, jonka talonpoikaisaateluus on arkisempi ja perustuu työnteolle. Räsänen
muokkaa ruotsalaista kartanokulttuuria karumpaan suomalaiseen maaperään,
suomalaisiin arvoihin ja elämäntapaan soveltuviksi. Hän käyttää hypotekstin tarjoamaa turvalliseksi koettua Ruotsin ja ruotsalaisuuden tarjoamaa mallia terapeuttisesti kovia kokeneille suomalaisille lukijoille. Ruth Junkkeri toimii sillanrakentajana yhdistämällä uuden kotiseutunsa talonpoikaisen aateluuden vanhempaan,
oman kotiseutunsa aateluuteen. Tämä korostuu hänen muistonsa kritiikittömässä
ja ehdottomassa ihailussa: hän saa osakseen pelkkää kiitosta ja suorastaan palvontaa; hänen kuvansa eteen pysähdytään kuin hän olisi kuoltuaan muuttunut pyhimykseksi.
Lähteiden käytön spesifisen tehtävän näen siinä, että Ruotsi ja ruotsalaisuus,
erityisesti korkeasukuisten sukulaisten väliset lämpimät suhteet koettiin Suomessa
teoksen ilmestymisen aikana turvallisuuden perikuvana. Suomessa oli jälleenrakentamisen aika ja kansa oli poliittisesti kahtia jakautunut ulkoisine uhkineen
jälleen. Idylli, jonka Aino Räsänen loi, antoi toivoa ja ainakin lukuhetken kestoajaksi hyvänolon tunteen ja tiedon siitä, että maailmassa jossakin oli olemassa yhä
se vankka ja muuttumaton, turvallinen yhteisö, jonka lähdeteos järven ympärillä
sijaitsevine linnoineen ja kartanoineen lukijoille tarjoaa. Tämän katson hypotekstin, Vanhan kartanon Diana -romaanin erityiseksi tehtäväksi. Tehtävä on sama
kuin kansallisromantiikan aikana syntyneen kuvamaataiteen ja siihen viittaavien
maisemakuvausten käytöllä. Myös suomalaisessa elokuvassa on käytetty maaseutumytologiaa vastaavanlaisena terapiana. (Ks. Hietala 1996, 42 ja Laine & Laine
2008, 12.)
Hella Wuolijoen Niskavuoren naiset -näytelmien Loviisa ja hänen kauttaan
vahva rakkaus maahan ja sen konkreettiseen muotoon, Niskavuoren leipään, herättää samoin toiveen uudelleen heräävästä kansallisesta yhteyden tunteesta. Päähenkilöiden nimet Diana ja Helena, viittaavat kaukaisiin lähteisiin, jotka ovat
läpikäyneet lukuisia sovelluksia.
Vanhat rakkaat tarinat toistuvat aika ajoin – näihin voidaan kiistatta liittää Aino Räsänen erityisesti romaanillaan Soita minulle – samoin toistuva kuva miehekkäästä, vahvasta rakastajatyypistä. Jari Junkkeri on täsmälleen Janis A. Radwayn kuvaileman rakkausviihteelle tyypillisen sankarihahmon kaltainen: maskuliininen, voimakas mutta samalla suojeleva ja hellä (Radway 1984, 81). Romaanin pääjuoni, Jari Junkkerin ja Helenan rakkaussuhteen kehityskulku ja lopulta
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sen toteutuminen noudattelee myös ideaaliromanssin juonta. (Wahlforss 1989,
280.) Lukuhetket turvalliseksi koetun optimistisen ja onnellisesti päättyvän romaanin parissa antoivat lohdutusta ja onnen tunnettakin nuorille naisille, joiden
nuoruus kului sodassa ja joista monet menettivät mielitiettynsä, sulhonsa, puolisonsa, unelmansa hyvästä elämästä ja onnellisesta avioliitosta. Aino Räsänen on
oivaltanut, mitä suomalaisen naistenviihteen lukija tuolloin tarvitsi. Vaikka Räsästä pidetäänkin suomalaisen naistenviihteen klassikkona, jota rakastetaan ja luetaan yhä, on hänen tärkein merkityksensä ollut toimia oman aikansa näkijänä ja
ymmärtäjänä sekä naisten ja heidän tuntojensa tulkitsijana.
Katson, että Räsäsen esikoisteoksen tarkoituksena on luoda tulevaisuudenuskoa niiden naisten mieliin, jotka sodan aikana menettivät nuoruutensa, samoin
kuin toivon herättäminen suomalaisen kansan yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisestä uudelleen. Räsänen on teoksellaan palvellut lukuisia naisia; teoksen on
sanottu olevan puhdasta terapiaa sodanjälkeisessä Suomessa (I. Niemi 2000).
”Soita minulle Helena -kirjallaan Räsänen teki palveluksen sodasta kipuilevalle
kansalle. Kirjan ihana tulevaisuuden valo toi omalta osaltaan yhteiskuntasopua
ahdistuneeseen Suomeen.” (I. Niemi 2000). Tämän katson myös hypotekstin,
romaanin Vanhan kartanon Diana, spesifiksi tehtäväksi. Teoksen turvallinen ja
vakaa maailma tarjoaa lukijoille turvallisuuden ja vakauden tuntua. Juuri toivon
herättäminen on syynä Räsäsen teoksia tutkivan osuuden otsikointini valintaan:
tähdenlentoa on pidetty hetkenä, jolloin on lupa toivoa ja myös uskoa siihen, että
toiveet toteutuvat.
Aino Räsäsen Helena-kirjat ovat yhä suosittuja; teoksia lainataan kirjastoista
ja kirjojen pohjalta tehtyjä elokuvia näytetään televisiossa tuon tuostakin. Räsäsen
luoman suomalaisen maalaismaiseman ja maaseudun kuvailu elää suomalaisessa
viihdekirjallisuudessa vahvana; sillä on oma vankka lukijakuntansa. Nyt maaseudun hiljalleen tyhjentyessä, jää siinä eletty arkinen elämä työtä tekevine ihmisineen elämään suomalaisessa kirjallisuudessa. Tässäkin mielessä on syytä arvostaa
Räsäsen työtä ja hänen runsasta tuotantoaan.
Eila Pennanen on kirjoittanut: ”Sellainen merkillisyys kuin Soita minulle on
tällä hetkellä jo historiaa – viihteen historiaa”. (Pennanen, Eila 1967, 258.)
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5

Kaksi menestyskirjailijaa

Vertailen nyt lopuksi toisiinsa Aino Räsäsen tuotantoa, pääosin teosta Soita
minulle, ja Hilja Valtosen teossarjaa. Tarkastelen teosten samuutta, niiden
eroavuuksia ja päällekkäisyyttäkin. Kirjailijoiden esikoisromaanit, Valtosen
Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926) ja Räsäsen Soita minulle, Helena
(1945), ilmestyivät 20 vuoden välein. Valtonen ja Räsänen poikkeavat toisistaan
kirjailijoina paljon, lähes äärimmäisyyksiin saakka. Heidän voi sanoa olevan
suomalaisen naistenviihteen ääripäitä, toistensa vastakohtia ja katson, että
analyysini ja tutkimustulokseni heidän teoksistaan palvelevat koko suomalaisen
naistenviihteen tarkastelua 1920- ja 1980-lukujen välisenä aikana. Kun Valtonen
ajaa naisten asiaa osoittamalla heidän yhteiskunnallisen asemansa
vääristyneisyyden huumoria ja sukkelasanaisuutta runsaasti viljellen, Räsänen on
vakavailmeinen, tunteisiin vahvasti vetoava, väliin melodramaattinen. Naisten
yhteiskunnallinen asema ei hänen esikoisteoksessaan ole tarkastelun kohteena.
Teoksen pääsisältö ovat tunteet ja niiden ailahtelu. Kiinnostavinta vertailussa on
ollut löytää tekijöiden kiinnittyminen omaan aikaansa.
Räsäsellä ja Valtosella on, tosin vähäisesti, yhtymäkohtia. Paitsi painosten
suuri lukumäärä, on yhdistävä piirre romaanien päähenkilöiden, Helenan (Soita
minulle), ja monien Valtosen tyttöjen samankaltaisuus: molempien teoksissa päähenkilöt – tytöt – saapuvat vieraalle paikkakunnalle kansakoulun opettajattarina,
ja heillä oli usein vaikeuksia sopeutua paikkakunnan vanhoilliseen ja säätytietoiseen ilmapiiriin. Lukijoilla saattoi olla samanlaisia vaikeuksia joutuessaan asettumaan uudelleen kotipaikkakuntansa sosiaaliseen kontrolliin vietettyään parhaat
nuoruusvuotensa sota-ajan vaativissa tehtävissä. (Manninen 1989b, 580.) Valtonen on mahdollisesti suosinut kansakoulun opettajan ammattia, koska se kertoo
20-luvun ”uudesta naisesta”, jolla ylipäätään oli ammatti. Opettajatar nähtiin lisäksi valveutuneena ja edistyksellisyyttä suosivana henkilönä. (Ks. Koivunen
1999, 265.) Opettajattaren ammatti oli sitä paitsi yksi niistä harvoista, jotka naisille olivat mahdollisia. Lisäksi molemmat kirjailijat, Hilja Valtonen ja Aino Räsänen, olivat itse ammatiltaan opettajia. Räsäsen Helena on kuitenkin kaikesta pätevyydestään, reippaudestaan ja selviytymiskyvyistään huolimatta puhtaasti tunneihminen. Hänen ominta lajiaan ovat musiikki, luonto ja näiden mukanaan tuomat tunteet, tunnelmointi ja suoranainen unelmointi. Kiinnostava yhteispiirre
Valtosen ja Räsäsen romaaneissa onkin musiikki ja musikaalisuus ja sen ohella
naisten mahdollisuudet taiteiden ja taiteellisuuden parissa. Yhteistä molempien
romaaneissa on naisten kokemus ja tieto siitä, ettei taide kuulu eikä sovellu naisen
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arkipäivään muutoin kuin vähäisenä harrastuksena. Räsänen kuvailee kuitenkin
Helenan viulunsoittoa ja jopa urkurin taitoja vakavin sävyin merkittävänä asiana.
Helenan soitto ja varsinkin hänen musisointinsa yhdessä Jari Junkkerin kanssa
viittaavat seksuaalisuuteen ja toimivat myös selkeästi siltana rakastavaisten välillä. (Ks. Leppänen & Rojola 2004, 71–72 ja Pennanen 1967, 249.) Valtonen viittaa
samaan asiaan huumorin, usein tilannekomiikan kautta siinä, missä Räsänen vetoaa vakavasti vahvoihin tunteisiin, tunnelmointiin ja kaihomielisyyteen. Merkillepantavaa on, ettei kummankaan, ei Valtosen eikä Räsäsen, sankaritar voi lahjakkuudestaan eikä toiveistaan – usein salaisista – huolimatta saada ammatillista
koulutusta, saati ammattia musiikista. Pennanen kysyykin, ”[n]ähdäänkö musiikki
tai taide hämärästi seksuaalisuuden sukulaisilmiöiksi?” (Pennanen 1967, 249.)
Naisten rajatut mahdollisuudet eivät ole heidän teostensa ilmestymisen välisen
kahdenkymmenen vuoden aikana muuttuneet. Naisten musikaalisuutta arvostettiin, mutta ammattiin johtavana se oli lähes kiellettyä. Niin Valtosen kuin Räsäsen
sankarittarien ammatillinen työ musiikin parissa ei ole lopulta kuitenkaan ollut
vielä heidän omissakaan toiveissaan. Avioliitto ja sen mukana koti oli yhä se
päämäärä, johon naisen tuli pyrkiä ja joka lopulta oli hänen varmin elinkeinonsa.
Olen johdanto-luvussa maininnut, että Valtonen ja Räsänen ovat suomalaisen
naistenviihteen ääripäitä ja toistensa vastakohtia. Valtosen ja Räsäsen poikkeavuus toisistaan ilmenee ennen muuta kannanotoissa yhteiskuntaan, naisen
asemaan ja siihen läheisesti kuuluviin instituuioihin kuten avioliitto, koti ja perhe
sekä siihen, miten patriarkaalinen järjestelmä heidän teoksissaan ilmenee. Feministinen lähiluenta paljastaa Valtosen teoksissa ironian ja huumorin takaa armotonta kritiikkiä vallitsevaa patriarkaalista järjestelmää kohtaan, naisten yhteiskunnallisen aseman vääristyneisyyttä ja yhteiskunnalliseen järjestykseen kuuluvaa
avioliittoakin kohtaan epäonnistuneena ratkaisuna parisuhteen pysyvyydelle ja
onnellisuudelle. Valtosen teokset osoittavat kritiikkinsä ohella, miten naiset voivat
itse muovata elämäänsä. Räsäsen teoksissa puolestaan hyväksytään patriarkaalinen, vanhakantainen yhteiskuntamalli ja tarjotaan kaunis kuva ”parisuhteesta
syntyvänä alkukotina” (ks. Soikkeli 1998, 93) ja nähdään sen toimivan kansakuntaa eheyttävänä.
Naisen asema nähdään Valtosen ja Räsäsen tuotannoissa hyvinkin eri tavoin.
Valtosen ”tytöt”, teosten sankarittaret, eivät välttämättä pyri eivätkä aina päädy
avioliittoon, kuten klassisessa rakkausviihteessä parempaan sosiaaliseen asemaan
pääsemisen vuoksi pääsääntöisesti käy, vaan sankarittaret ”nousevat alhaalta” itse,
oman päättäväisyytensä ja omien kykyjensä avulla. Silloinkin, kun heidän avioliittonsa ajautuvat kriisiin, he itkun ja epätoivoon lankeamisen sijasta ryhtyvät
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toimiin ja selvittävät taloudellisen riipumattomuuden saamisen ohella aviolliset
ongelmansa, jotka tavallisimmin olivat miehen aiheuttamia. Räsäsen teoksissa sen
sijaan toistuu vanha kaava, jonka mukaan avioliitto varakkaan ja hyvässä sosiaalisessa asemassa olevan miehen kanssa on naiselle ainoa oikea tie hyvään elämään.
Sosiaalinen status ja yhteiskunnallinen asema tulevat naiselle miehen kautta ja
vain siitä nainen saa onnensa. Valtosen romaaneissa avioliitto on kuitenkin lähes
aina huono ratkaisu.
Helena-romaanien yhteiskunta on hyvä ja kaunis, kaikki on hyvässä järjestyksessä, moitteelle ei ole sijaa, kun taas Valtonen kritisoi romaaneissaan oman
aikansa yhteiskunnallisia oloja, naisten asemaa ja avioliittoa. Valtonen oli todellisuudentajuinen, ja hänellä oli varaa arvosteluun. Räsäsen sen sijaan on sanottu
haaveksivan menneestä, sotaa edeltävästä ajasta, jolloin kaikki oli hyvin. Räsästä
on jopa moitittu yltiöromanttisuudesta, kvasi-ihanteellisuudesta ja idealisoinnista.
(Ks. Pennanen 1970, 309.) Tässä tutkimuksessani haluan osoittaa, että hän on
kuitenkin aivan yhtä ”todellisuudentajuinen” kuin Valtonen; hänellä oli romaania
kirjoittaessaan vahva näkemys siitä, minkälaista elämä Suomessa sodan jälkeen
oli ja mitä naiset sodan aikana olivat kokeneet. Hänellä oli myös näkemys siitä,
mitä nämä naiset tarvitsivat: lohduttavaa unelmointia ja muistelua ajasta ennen
sotaa, jolloin elämällä vielä tuntui olevan tarjolla onnea ja rauhaa. Niin hän loi
utopistisen idyllinsä lohduksi lukijoilleen ja tarjosi heille hetken kestävän unohduksen ankeasta arjesta ja antoi heille tällä tavoin myös uskoa tulevaisuuteen.
Onkin sanottu, että Räsänen teki Soita minulle, Helena -teoksellaan ”palveluksen
sodasta kipuilevalle kansalle” ja että ”kirjan ihana tulevaisuuden valo toi omalta
osaltaan yhteiskuntasopua ahdistuneeseen Suomeen”. (I. Niemi 2000.)
Valtosen ja Räsäsen teosten naishahmot ovat näin ollen erilaisia ja poikkeavat
toisistaan muun muassa siksi, että heidän naishahmonsa ovat teosten ilmestymisajankohdalle tyypillisiä. Valtonen loi tyttötyyppinsä 1920-luvulla ja hahmot
pysyivät perusominaisuuksiltaan ja luonteiltaan samanlaisina läpi koko tuotannon,
joka ulottui pitkälle 1960-luvulle. Ruskapäiviä, joka ilmestyi vuonna 1975, poikkesi muuta tuotannosta siten, että naishahmot ovat ”vanhoja mummoja”. Heistä
voisi sanoa, että Valtosen tytöt ovat tässä teoksessa ikääntyneet, mutta pysyneet
sisimmässään samanlaisina kuin koko tuotannon tyttöjoukko. Valtosen naishahmo, joka näyttäytyy jo hänen esikoisteoksessaan Nuoren opettajattaren varaventtiili vuonna 1926, liittyy omanlaisena muunnelmanaan ajan merkittävimpään
naisrepresentaatioon, josta käytettiin nimitystä ”uusi nainen” ja kuuluu näin näiden merkittävien naisrepresentaatioiden joukkoon. Keskeisin poikkeava piirre
”uuden naisen” representaatioista oli tyttöjen sijoittuminen maaseudulle, kauppa153

loihin ja kirkonkyliin, kun lähes kaikissa muissa, uutta naista kuvailevissa romaaneissa nuorille naisille on tyypillistä, että he ovat kaupunkilaisia ja omaksuneet
kaupunkikulttuurin kaikkine ääri-ilmiöineenkin, myös Suomessa, jossa kaupunkikulttuuri oli vasta muotoutumassa. Valtosen tyttö on leikkotukkainen, lyhythameinen, hoikka, pirteä, sanavalmis, kykenevä ja selviytyvä poiketen edeltäjistään,
muun muassa Marja Salmelan ja Helmi Setälän passiivisista ja uhrautuvista naishahmoista. Lukuun ottamatta ulkoista olemustaan hän poikkeaa lähestulkoon
kaikissa ominaisuuksissaan, toiminnoissaan ja elämäntavoissaan myös modernin
”uuden naisen” yleisesti omaksutusta kuvasta, hieman paheellisesta ja ylimielisestä, miehen uhkanakin pidetystä La garçonnesta. Valtosen tyttöjä ei tavattu tupakansavuisissa salongeissa eikä hämärillä kaduilla, vaan he ovat raikkaita maaseudulla ja luonnossa viihtyviä nuoria naisia. Heille on ominaista elämässä selviytyminen; he luovat sosiaalisen statuksensa itse eivätkä odota saavuttavansa sitä
avioliiton kautta. Tässä he poikkeavat myös rakkausviihteen kaavasta: mies on
toki tärkeä, mutta välineellistä arvoa hänellä ei tyttöjen silmissä ole. He hankkivat
kotinsa itse, jos elämä niin vaati ja löytävät onnensakin omin voimin. Tämän
kaiken he tekevät keinoja kaihtamatta.
Avioliitto, koti ja perhe näyttäytyvät Valtosen teoksissa toisenlaisina kuin
edeltävässä kirjallisuudessa ja yleisesti hyväksytyssä ajattelussakin. Valtosen tyttö
on siveellinen, hän noudattaa patriarkaalisen järjestelmän mukaisia moraalisääntöjä, jotka naisille eivät olleet samat kuin miehille. Tämä on kompastuskivi, johon
Valtosen teoksissa lähes kaikissa avioliiton kuvauksissa törmää: miehet, jotka
”hummailevat” ja tekevät syrjähyppyjä, ovat teoksissa silti yleensä vetovoimaisia
ja ”hurmaavia”. Valtonen ei heittäydy heitä tuomitsemaan. Sitä paitsi lurjuksiin
rakastutaan – tämä on ja on ollut yleinen piirre kirjallisuudessa. Kiltit tohvelisankarit eivät saa osakseen ihailua saati kunnioitusta, ja niin sanotuille hyville miehille naureskellaan. Mutta tytöt ovat siveellisiä ja uskollisia. Valtosen kielteinen
asenne avioliittoon kertoo siitä, että hän soisi moraalikäsityksen miesten ja naisten kohdalla kääntyvän tasa-arvoisempaan suuntaan – minkälainen se sitten olisikaan. Valtonen jättää avoimen kysymyksen. Kritiikki on kuitenkin purevaa.
Myös rakkausdiskurssi on Valtosen teoksissa muuttunut ja muuntunut, kuten
Kristina Malmio lisensiaatintyössään on todennut. Rakkauden kuvaukset ja sen
ilmaisut ovat epäsentimentaalisia. Romanttiset kuvat rikkoutuvat tavallisesti siten,
että niiden rinnalla esitetään jotakin hyvin arkista tai huvittavaa. Malmion mukaan Valtosen romanttiseen genreen kuuluvat tekstit ovat usein romanttista genreä
käsitteleviä kriittisiä metatekstejä. (Malmio 1994, 8.)
154

Perhettä Valtonen ei kovinkaan paljon kuvaile. Ainoa perhe-elämän onnellisuutta kuvaava jakso koskeekin ”uusioperhettä”, jota sitäkään ei ole legitimoitu.
Eronnut mies lapsineen ja ulkopuolelta tuleva nainen ovat aidosti onnellisia yhdessä. Tämän suhteen jatkoa ei Valtonen enää näytä, mutta antaa lukijoille vahvan
uskon siitä, että onnellisuus on pysyvää.
Räsäsen naiskuva palautuu takaisin menneeseen: Snellmanin Valtio-opissaan
(Läran om staten 1842) ilmaisema näkemys naisen tehtävästä patriarkaalisen
järjestelmän säätelemässä yhteiskunnassa näyttäytyy Räsäsen romaanissa Soita
minulle lähes samanlaisena. Räsänen haluaa teoksessaan eheyttää suomalaista
kansakuntaa, joka sodan jälkeisessä Suomessa oli rikkoontunut. Keinot olisivat
tämän mukaisesti samat kuin ne olivat kansallisvaltiota luotaessa. Näin nainen
jälleen valjastetaan tiettyihin tehtäviin kansakunnan hyväksi, ja roolimalli tulee
1800-luvulta. Miehen ja naisen tehtävät ovat selvästi jaetut. Nainen vastaa kodin
estetiikasta ja lasten kasvatuksesta, mies puolestaan päätöksenteosta ja vain poikien kasvatuksesta. Mies edustaa valtaa, voimaa ja älyä, nainen tunnetta. Mies ja
nainen elävät siis eri maailmoissa. Helena ja Jari Junkkeri ovat teoksessa tämän
ideologian mukainen mallipari. Snellmanin mukaan naisen rakastettavuus perustuu siihen, että hän pyytää ja tarvitsee miehen suojelua eikä mies puolestaan voi
milloinkaan rakastaa itsekylläistä ja itsenäistä naista. Helenan lapsenomaisuus ja
avun tarve – tämän reippaan ja urheilevan tytön – korostuvat toistuvasti hänen
suhteessaan Jariin. Räsäsen teos antaa sodan aikana itsenäisesti miesten töitä tehneille naisille uudenlaisen tehtävän romanttisessa ja kauniissa ja houkuttelevassa
muodossa. Räsäsen ”uusi” nainen on palannut entisiin tehtäviinsä uhrautuvana,
lempeänä ja tunteikkaana.
Valtonen ei romaaneissaan toisin kuin Räsänen anna luonnon ja maiseman
kuvaukselle tilaa juuri ollenkaan. Valtonen ei liioin hae eikä tarjoa lohtua menneisyydestä, aateluuden ihailusta puhumattakaan. Hän näkee koomisuutta siinä, missä totiset kertojat, kuten Räsänen ja Sparre, ihannoivat aateluutta ja säätyläisiä
sekä kuvailevat vakavamielisesti luonnonelämyksiä ja niiden synnyttämiä tunteita. Valtonen sijoittaa lisäksi romaaniensa tapahtumat nimetyille paikkakunnille –
tosin hyvin suurpiirteisesti – toisin kuin Räsänen, ja poikkeaa myös tällä tavoin
perinteisestä naistenviihteestä. Myös ajankohta ilmenee Valtosen teoksissa kutakuinkin selkeästi. Aika ja paika ovat perinteisessä rakkausviihteesä epäolennaisia
seikkoja.
Räsäsen romaaneista poikkeavaa on myös se seikka, että Valtosen kirjoja lukivat myös miehet. Räsäsen teokset ovat puhtaasti ja selkeästi naisille, lähinnä
maaseudun naisille suunnattua kirjallisuutta. Valtosen reipas huumorin viljely ei
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liioin ole Räsäselle ominaista. Valtosen teoksissa jopa rakkauskohtaukset on kuvailtu huumorin sävyttäminä. Niin sanottu kansankuvaus on Räsäsen ja Valtosen
teoksissa myös omanlaisensa. Valtonen käyttää stereotyyppistä, yksiviivaista ja
farssimaista liioittelua siinä, missä Räsänen pysyttelee lempeänä ja kaunistelevana ”yksinkertaista” kansaa kuvaillessaan. Kumpikaan ei kuvaile todellisuutta
sellaisena kuin se tiedon ja realistisen ajattelun mukaan on tai on ollut.
Valtos-osiossani esitän Kristina Malmioon tukeutuen, ettei feministinen tutkimus ole riittävää silloin, kun populaarikirjallisuuden kapinallisuus on selkeää ja
kovaäänistä. Malmion mukaan feministinen romanssitutkimus on sivuuttanut
ajattelun, jonka mukaisesti se, miten kerrotaan, on yhtä tärkeää kuin se, mitä kerrotaan. (Malmio 1994, 5.) Valtosen romaaneissa se, miten ja mitä kerrotaan ovat
ristiriidassa keskenään, kun taas Räsäsen romaaneissa sekä se, miten kerrotaan,
että se, mitä kerrotaan, tukevat toisiaan. Rakkausdiskurssi ei ole ristiriidassa tapahtumien ja juonen kanssa. Valtonen käyttää romaaneissaan ironiaa ja parodiaa.
Parodian keinoin kyseenalaistetaan yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä.
Valtosen parodia näyttäytyy myös henkilökuvauksissa; hän parodioi teosten stereotyyppisiä sivuhenkilöitä antaen heille esimerkiksi nimiä, jotka ovat vastakohtaisia heidän olemukselleen. Tällä tavoin hän verhoaa sanomaansa ja näkemystään. Hänen kapinansa olevia oloja ja vallitsevaa naisten alisteista asemaa vastaan
on nähtävä ironian ja huumorin läpi. Tämä lienee myös osoitus siitä, että asiat
aina ”menevät läpi” paremmin lempeällä ja hauskalla tavalla.
Valtosen usein piilotettu viesti on lopulta hyvinkin vakavasti otettava, samoin
hänen vakava mielipiteensä. Hänen tuotannossaan perinteinen jaottelutapa romanttiseen ja leikilliseen rakkausviihteeseen rikkoutuu, ja kolmanneksi lajiksi
syntyy näennäisesti leikillinen, yhteiskuntaan, luokkaan, vallankäyttöön ja naisen
asemaan kantaa ottava rakkausromaani. Tässä näkyy Valtosen vahvuus kirjailijana.
Räsänen ei kapinoi, ei leikillään eikä tosissaan, eikä hän piilota ajatuksiaan ja
sanomaansa. Räsänen ei kapinoi naisten aseman vuoksi. Hänen aikansa naiset,
miehet ja koko kansa olivat sodassa kärsineet ja menettänet paljon, eikä sodan
jälkeisessä ajassa enää ollut tilaa kapinoimiselle minkään asian vuoksi. Sodan
hävinneet voivat vain pyrkiä takaisin ehjään elämään. Siksi Räsäsen teoksessa
korostuu kodin merkitys – koti ja avioliitto yhdessä ovat turvasatama epävarmassa ja monesti pelottavassa todellisuudessa. Räsäsellä oli esikoisteoksessaan sanottavaa; hän sanoi sen, minkä silloin koki tärkeimmäksi. Hän antoi lukijoilleen
mahdollisuuden irtautua hetkeksi ankeasta arjesta, kokea lukiessaan hyvää oloa ja
saada samalla myös uskoa tulevaisuuteen. Tämä ei merkitse sitä, että Räsänen
156

olisi sen enempää todellisuuspakoinen kuin realistisempi Valtonenkaan. Räsänen
on kirjoittanut aikansa naisille, jotka kipeästi tarvitsivat lohtua, tulevaisuudenuskoa ja uusia näkemyksiä.
Valtonen ja Räsänen tulkitsevat kumpikin oman aikakautensa naisten usein
tiedostamattomia tuntoja ja tarpeita osuvasti. Tässä näen heidän arvonsa kirjailijoina, olkoonkin viihdekirjailijoina. He edustavat suomalaista viihdekirjallisuutta
parhaimmillaan, ja molemmilla on ollut ja on yhä oman lajinsa jatkajia. Nämä
klassikot kuuluvat suomalaiseen kirjallisuudenhistoriaan, samoin kuin muutkin
naistenviihteen kirjoittajat, ovat he sitten puhtaasti viihdekirjailijoita tai taidekirjailijoita, jotka esittävät sanomansa ja viestinsä viihteellisessä muodossa. Heitä on
nimitetty tähdiksi, kuten itsekin tässä tutkimuksessa heitä nimitän. Vertaan Valtosta ja Räsästä komeettaan ja tähdenlentoon tarkoituksena osoittaa, että he loistavat
kirjailijoina aikansa ja myös katoavat aikanaan. Toisaalta tutkimukseni lopputulos
antaa kuitenkin aihetta myös kyseenalaistaa tätä väitettäni; kumpikaan heistä ei
näyttäisi kadonneen suomalaisen kirjallisuuden taivaalta, vaan pikemminkin heidän teoksensa loistavat siellä yhä, samoin kuin molemmat kirjailijatkin loistavat,
kumpikin valovoimaisina viihdekirjailijoina. Silti näen Valtosen komeettana, niin
yllättävä on hänen tulemisensa ollut. Räsäsen kohdalla tähdenlento kuvastaa hänen haluaan antaa toivoa ja tulevaisuudenuskoa.
Valtonen on itse lausunut viihdekirjailijoista puhuttaessa: ”Meillä viihdekirjailijoilla on oma tärkeä tehtävämme kirjojen maailmassa. Opetamme ihmisiä
nauttimaan lukemisesta ja hakeutumaan harrastustensa mukaiseen värikkääseen
kirjojen maailmaan.” (Sit. Perälä 1989, 164–165.) Eila Pennanen on sanonut Hilja
Valtosesta ja Aino Räsäsestä, ettei hän heidän vertaisiaan rakkausromaanien tekijöitä ole suomalaisesta kirjallisuudesta löytänyt. (Pennanen 1967, 247.)
Hilja Valtonen ja Aino Räsänen ovat kiistatta viihdekirjailijota, heitä molempia on tästä syystä väheksytty ja jopa halveksittu; molemmat ovat jääneet varjoon
kirjallisuudenhistorioita kirjoitettaessa, kriitikoiden taholta he ovat saaneet tietää,
mitä he kirjailijoina oikeastaan ovat: tyhjänpäiväisyyksillä oppimatonta keskiluokkaista lukijakuntaa ja maaseudun naisia viihdyttäviä ja huvittavia toisen luokan taiteilijoita. Räsänen sai kärsiä tästä yläluokkaisesta asenteesta sairastumiseen
saakka. Valtonen ei joutunut pilkan kohteeksi samalla tavoin. Hänen huumorinsa
herätti hilpeyttä, naurua ja arvostusta ja hän saikin kiitosta kritiikkien muodossa
varsin arvostetulta ja lisäksi miehiseltä taholta.
Viihdekirjailijaksi luokittelu vaati molemmilta paitsi huumorintajua sietokykyä ja uskoa itseensä. Siitä ja lukijoittensa kiitoksista he molemmat todennäköi157

sesti ovat saaneet voimia jatkaa työtään kirjailijoina, kumpikin omalla tavallaan,
uskollisina itselleen ja elämänkatsomukselleen.
Valtonen ja Räsänen ovat jääneet varjoon turhan ylimielisyyden vuoksi. Naistenviide alkoi saada osakseen huomiota vasta 1960- ja 1970-luvulla naistutkimuksen alettua. Tällöin myös Valtonen ja Räsänen alkoivat saada osakseen hyväksyntää ja jopa arvostusta. Aino Räsänen valittiin muun muassa ”Savonmuan Hilimaksi”, hänestä kirjoitettiin ja häntä ylistettiin naistenlehdissä ja päivälehdissäkin.
Sellaiset otsikot kuten ”Aino Räsänen, viihteen mestari” (SSD 25.8.1968.) ja
”Suomalaisessa sydämessä pysyvä sija Aino Räsäselle” (Savon Sanomat
21.11.1978.) kertovat muutoksesta ja antoivat huonosta kritiikistä kärsineelle
Räsäselle lisää uskoa itseensä. Valtonen ja Räsänen saivat kumpikin kosolti kunniaa myös Joensuun kulttuurilautakunnan järjestämässä seminaarissa, jossa he
esiintyjinäkin valloittivat yleisönsä.
Kaikki tämä ylistys tapahtui myöhään, aikana, jolloin heidän luomisvoimansa
alkoi jo korkean iänkin vuoksi ehtyä. Työvuosinaan Räsänen sai kiitosta vain
lukijoiltaan. Räsästä ei ole liioin tutkittu eikä häntä ole mainittu yhdessäkään
kirjallisuudenhistoriassa toisin kuin Valtonen. Mutta sellainenkin klisee kuin ”lopussa kiitos seisoo” on tässä paikallaan. Myöhäänkin saatu arvonanto on ahkerille
ja lukijoitten suuresti rakastamille kirjailijoille merkinnyt paljon.
Ennen kaikkea muuta, Hilja Valtonen ja Aino Räsänen ovat tuotannollaan
osoittaneet, että naistenviihteelläkin on arvonsa ja merkityksensä suomalaisessa
kirjallisuudessa ja että se ansaitsee paikkansa myös kirjallisuuden historiassa.
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