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Eilen vielä villi lapsi/ 

Tänään oot jo aikuinen/ 

Ja se sumuinen yö siinä välissä/ 

Oli nuoruus 

Olavi Uusivirta, Nuoruus (2012) 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella yhden Suomen lähihistorian merkittävimmän 

ikäryhmän, suurten ikäluokkien kokemuksia, ajatuksia ja käsityksiä heidän omasta 

nuoruudestaan. Tutkimukseni nojautuu vuosina 1940–1955 syntyneiden 

omaelämäkerrallisiin muistelmateksteihin omasta nuoruudestaan. 

Tutkimustehtävä 

Tutkimukseni kohteena on nuoruus ilmiönä ja kokemuksena. Tutkin, miten Suomen 

“ensimmäisen nuorison”, suurten ikäluokkien valikoituneet edustajat itse 

omaelämäkerrallisissa teksteissään kertovat omasta nuoruudestaan ja sen ihanteista, ja 

mitä merkityksiä he näille antavat. Pääpaino on ennen kaikkea henkilökohtaisissa 

kokemuksissa ja tavoissa muistella ja kirjoittaa omasta nuoruudestaan. Tutkimukseni 

rakenne on systemaattinen ja etenemään pääasiassa temaattisesti. 

Tutkimukseni kolme keskeistä teemaa ovat nuoruuden rajapyykit, nuoruuden erilaiset 

maisemat ja toimintakentät sekä kokemukset oman nuoruuden sisällöistä ja merkityksistä. 

Ensimmäisessä pääluvussa tarkastelen miten suurten ikäluokkien edustajat itse 

määrittelevät oman nuoruutensa ja sen rajat. Ovatko kokemukset yhtenäisiä vai löytyykö 

kokemuksista kenties sukupuolien välisiä, alueellisia tai sosiaalisista taustoista johtuvia 

eroja? Tutkin millaisia erilaisia yhteiskunnallisia, henkilökohtaisia sekä jaettuja 

siirtymäkokemuksia kirjoittajat nostavat esille. Miten nuoruus muovautuu kokemuksena 

erilaisten muutosten ja siirtymien kautta? 

Toisen pääluvun teemana ovat nuoruuteen liitetyt erilaiset maisemat ja toimintakentät. 

Tutkin, miten suomalaisen yhteiskunnan muutos näkyy myös nuoruuden muisteluissa ja 

kasvuympäristöissä. Miten kaksi erilaista nuoruuden ympäristöä, maaseutu ja kaupunki 

eroavat nuoruuden kokemisessa? Miten nuoruuden ympäristöistä, nuorten toiminnasta ja 

toimintamahdollisuuksista sekä nuorisokulttuurista kirjoitetaan ja kerrotaan? Mikä 

merkitys nuoruuden maisemalla ja toiminnalla on ollut nuoruuden ymmärtämiselle ja 

kokemiselle? Kolmannen pääluvun teema on kirjoittajien nuoruudenaikainen katse ja 

näkemys tulevaisuuteensa. Erityisenä painopisteenä on tarkastella sosiaalisten 
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lähtökohtien vaikutusta nuoruuteen ja siitä kirjoittamiseen. Mitä yhdistäviä piirteitä eri 

alueilta ja erilaisista lähtökohdista olevien kirjoittajien nuoruudesta voidaan löytää, vai 

löytyykö jotain selkeitä eroavaisuuksia? Miten nuoruuden ”minä” on suhtautunut 

muuttuvaan yhteiskuntaan ja nähnyt oman tulevaisuutensa ja kamppailunsa sen 

saavuttamiseksi? 

Tutkimuskirjallisuus ja aiempi tutkimus 

Suuria ikäluokkia, nuorisoa ja nuoruutta on tutkittu aiemmin hyvinkin moninaisista 

näkökulmista. Etenkin suuret ikäluokat ovat olleet viime aikoina puheenaiheena ja 

tutkimuksen kohteena. ANTTI KARISTO on toimittanut kattavan artikkelikokoelman Suuret 

ikäluokat (2005), joka pyrkii tarjoamaan läpileikkauksen suurten ikäluokkien elämään 

nuoruudesta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, sekä pohtimaan myös sukupolvi-asetelmaa. 

SEMI PURHOSEN, TOMMI HOIKKALAN ja J.P. ROOSIN toimittama Kenen sukupolveen kuulut? 

Suurten ikäluokkien tarina (2008) on puolestaan hieman tuoreempi teos, jonka pääpaino on 

ennen kaikkea tulkita sukupolvikäsityksiä elämäntarinakertomuksien vuoropuhelussa. 

Myös J.P. ROOSIN klassinen perusteos Suomalainen elämä -teos (1987) on suomalaisen 

yhteiskunnan ja tavallisen ihmisen elämää valottava kirja. Vaikka teos on jo osittain 

vanhentunut ja tutkimus sen pohjalta edennyt huomattavasti, tarjoaa se kuitenkin myös 

metodista apua elämäkertatutkimukseen ja tyypittelyn perusteisiin. 

Nuorisotutkimuksen saralla suomalaisen nuoruuden ja nuorison historian toistaiseksi 

kattavin teos on MERVI KAARNISEN ja SINIKKA AAPOLAN toimittama Nuoruuden vuosisata. 

Suomalaisen nuorison historia -artikkelikokoelma (2003).  Teoksen eri kirjoittajat 

syventyvät tarkemmin nuoruuteen ja nuorisoon oman tutkimusalansa valossa. Myös 

hieman uudempi, VESA PUUROSEN Nuorisotutkimus (2006) tarkastelee ja esittelee 

tarkemmin suomalaisen nuorisotutkimuksen kenttää.  KAI HÄGGMANNIN toimittama 

Täältä tulee nuoriso! 1950–79 (2006) tarjoaa kevyemmän perehtymisen nuorisokulttuurin 

nousuun ja eri muotoihin Suomessa. ILKKA HEISKANEN ja RITVA MITCHELL ovat 

puolestaan tutkineet laajassa viidestä erillisestä tapaustutkimustyyppisestä tutkimuksesta 

koostuvassa teoksessaan Lättähatuista punkkareihin (1985) suomalaisen valtakulttuurin ja 

erilaisten nuorisokulttuurien ja alakulttuurien kohtaamisia kolmelta viime 

vuosikymmeneltä. Lisäksi tutkimukseni kannalta hyödyllisiä teoksia ovat Suomalaisen arjen 

historiaa sarjan osat 3 ja 4, jotka antavat kattavan kuvan modernisoituvasta suomalaisesta 

hyvinvointiyhteiskunnasta ja sen eri osa-alueista.  
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Tämän pro gradu -tutkimuksen aineistosta, Oi nuoruus–kirjoituskilpailun ”nuoruus eilen” ja 

”nuoruus tänään” sarjoista on tekeillä Nuorisotutkimusseuran toimesta Nuoruuden 

sukupolvet -artikkelikokoelma sekä Oi nuoruus -antologiajulkaisu valikoiduista 

omaelämäkertateksteistä. Teos tulee olemaan läpileikkaus suomalaisen nuoruuden eri 

näkökulmista ja eri vuosikymmeninä omaelämäkertakirjoitusten valossa. Tästä pro gradu -

tutkimuksesta on mukana teoksessa artikkeli suurten ikäluokkien koulumuistoista. 

Artikkelikokoelma ilmestyy kesäkuussa 2014. 

Omaelämäkerrat aineistona ja lähteenä 

Lähteiden esittely 

Tutkimukseni aineisto koostuu Nuorisotutkimusseuran, Nuoren Voiman Liiton ja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 15.5.–30.11.2010 järjestämästä Oi nuoruus -

kirjoituskilpailun ”Nuoruus eilen” -aineiston sadosta. Kaikki kirjoitukset on arkistoitu 

sähköisenä SKS:aan tutkimuskäyttöä varten. Kirjoituskilpailussa kerättiin kaiken ikäisten 

suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta kahdessa 

sarjassa, ”Nuoruus eilen” ja ”Nuoruus tänään”. Tavoitteena oli koota henkilökohtainen ja 

kokemuksellinen aineisto suomalaisesta nuoruudesta läpi vuosisadan. Oi nuoruus -keruu 

tuotti yhteensä 376 kirjoittajan muistoja eri aikakausien nuoruudesta. Käytössäni olevaan 

”Nuoruus eilen” -sarjaan saivat kirjoittaa kaikki kirjoitushetkellä yli 25-vuotiaat, ja sarjaan 

lähetettiin yhteensä 274 tekstiä. Tutkimukseni kannalta olen kuitenkin rajannut kirjoittajat 

syntymävuoden mukaan vuosien 1940–1955 välillä syntyneisiin. Varsinainen suurten 

ikäluokkien määritelmä jättäisi tarkasteluun kirjoituksia vain viideltä syntymävuodelta, 

joten olen jatkanut vuosirajausta viidellä vuodella molemmista päistä tarpeeksi suuren ja 

kattavan otoksen saamiseksi.  

Näin ollen otokseeni kuuluu yhteensä 97 kirjoitusta, joista miesten kirjoituksia on 30 ja 

naisten 67. Omaelämäkertojen kirjoittajilla on ollut hyvin kirjava tapa käsitellä ja kertoa 

omasta nuoruudestaan. Osa kirjoittajista on käyttänyt rakenteena päiväkirjaotteita tai 

kirjeitä, osa on luettelomaisesti listannut tapahtumia kronologisessa järjestyksessä ja osa 

pohtinut polveilevasti ja syvällisesti tunteitaan ja muistojaan. Mukana on myös runoja, 

lyhytnovelleja ja fiktiivisiä kertomuksia. Kirjoitukset ovat pääosin 3—7 liuskan mittaisia, 

mutta olen kuitenkin jättänyt huomiotta muutamia kirjoituksia, jotka ovat jääneet alle 

kolmen sivun tai venyneet yli sata sivuisiksi. Näin ollen tutkimuskäyttöön valikoitui 

yhteensä 86 kirjoittajaa, joista 23 on miehiä ja 63 naisia. Otanta on huomattavan 
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naisvoittoinen, mikä asettaa haasteita myös aineiston tulkinnalle. Naisten valikoituminen 

näkyy myös tutkimukseni rakentumisessa ja aihepiirien painottumisessa. 

Kun tarkastellaan pelkästään SKS:n keruuarkistoa, voidaan todetta, että erilaiset keruut ja 

muistelutyö on Suomessa varsin yleinen ja suosittu aineistonkeruumuoto. Suomalaiset ovat 

toisin sanoen tottuneet vastaamaan erilaisiin kirjoituskutsuihin, eikä kynnys kirjoittaa 

omasta elämästä ole yhtä korkea kuin monissa muissa maissa. Elämäkerrallisuus on myös 

suosittua harrastajakirjoittajien keskuudessa sekä erilaisissa omakustanteissa ja 

julkaisuissa. Suomalainen yhteiskunta tukee muistelutyötä, muistoille on kysyntää.1 Tämä 

selittää osaksi myös Oi nuoruus-aineiston kirjoittajien suurta osallistumisaktiivisuutta sekä 

vaihtelevia taustatekijöitä. Naiskirjoittajat ovat yleisesti parhaiten edustettuna 

kirjoituskilpailuissa ja keruissa, mikä näkyy myös selvästi läpi koko Oi nuoruus -aineiston. 

Kirjoittajien motiivit ja kannustimet osallistua kilpailuihin ja keruihin vaihtelevat suuresti 

eikä taustoilla, esimerkiksi koulutuksella tai asuinpaikalla vaikuta olevan suurta merkitystä 

osallistumiskynnykseen. 

Tutkimukseen valikoituneista kirjoittajista on liitteenä2 kirjoituksen koodi, kirjoittajan 

syntymäpaikka, ammatti sekä koulutustausta. Kirjoittajat ja heidän kirjoituksena on 

eroteltu koodein, jotka ovat muotoa 076_N_1947, jossa numerosarja ilmaisee kirjoituksen 

saapumisjärjestyksen, kirjain N tai M kirjoittajan sukupuolen ja loppuosa kirjoittajan 

syntymävuoden. Esimerkin kirjoittaja on siis vuonna 1947 syntynyt nainen, jonka kirjoitus 

on 76. saapunut kirjoitus. Kirjoittajia en esittele omalla nimellään, vaan käytän heistä joko 

heidän antamiaan nimimerkkejä tai koodeja. Osalle usein viitatuista kirjoittajista olen 

antanut keksityt pseudonyymit selkeyden ja myöhemmän tunnistettavuuden vuoksi. 

Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni keskeinen menetelmä on omaelämäkerrallisen aineiston analysointi ja 

tulkinta. Omaelämäkerrat ja muistelmat tarjoavat monimuotoisia tutkimustapoja, mutta 

myös lähdekriittisiä haasteita.  Omaelämäkerrat ovat yksi aineistotyyppi kvalitatiivisen 

tutkimuksen kentällä, ja kyseessä on yksi monipuolinen tapa saada tutkimustietoa 

tavallisen ihmisen elämästä. Aineiston avulla voidaan muodostaa kuva jonkin ajan 

tyypillisestä elämästä, elinolosuhteista ja ajatusmuodoista.3 

                                                           
1 Miettunen 2009, 28. 
2 Ks. Liite 3. 
3 Roos 1987, 12. 
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Omaelämäkertojen kvalitatiivisessa analyysissä pyritään löytämään aineiston olennaiset 

piirteet ja luomaan kuva jostakin kokonaistilanteesta, tutkimukseni tapauksessa 

nuoruudesta. Tarkoituksena ei ole luoda yhtä selkeää kertomusta eletystä nuoruudestaan, 

vaan tarkastelen useiden kirjoittajien pohjalta tyypillisiä nuoruuteen liitettyjä piirteitä. 

Tulen kuitenkin nostamaan esille muutamia yksittäisiä kirjoituksia, jotka katson edustavan 

kattavasti muissa kirjoituksissa esiintyneitä piirteitä ja teemoja. Tutkimukseeni liittyy myös 

mikrohistoriallinen ulottuvuus.  

Muistot ja muisteleminen on luontaista ihmiselle, mutta muistelijan tulee uskoa ja nähdä 

hänen muisteluilleen olevan kysyntää. Tutkimusaineistoni tapauksessa on osallistujilta 

suoraan pyydetty muistoja heidän omasta nuoruudestaan hyvin löysin ohjein ja 

apukysymyksin4. Kirjoituskutsu, kirjoittajien kotipaikka, sosiaalinen asema sekä 

koulutustausta ovat jossain määrin vaikuttaneet siihen millaisista aiheista he ovat 

nuoruusmuistoja kirjoittaneet. Taustatekijöillä ei kuitenkaan ole suurta ohjailevaa 

merkitystä, sillä muistelemisessa yksilö muistelee mitä haluaa ja miten haluaa muistella: 

yksilön ei tarvitse kertoa kaikkea mitä muistaa, vaan valikoida haluamansa muistot ja kertoa 

tapahtumasta, jota joku muu on muistellut. Muistelija yhdistelee muistojen palasia 

kokonaiseksi kertomuksesi, ja värittää niille merkityksiä ja tulkintoja nykypäivän ja 

kulttuurin ympäristössä.5  

ANNI VILKKO on todennut, että omaelämäkerrat ovat varsin alttiita sen subjektiivista 

luonnetta ja todellisuuden heijastavuutta koskevalle kritiikille. Varsinkin 

historiantutkimuksessa on kiistelty muistelun ja muistoaineiston luotettavuudesta 

menneisyyden todellisuuden tulkinnassa. Omaelämäkertoja tulee muiden aineistojen 

tavoin tarkastella lähdekritiikin kautta, mutta kerrotun reaalihistorian sijaan niitä voidaan 

myös nähdä teksteinä, joiden painopiste on eletyn ja koetun kuvauksessa, kerronnallisessa 

kokonaisuudessa.6 Tulee huomata, että muistelutyö ja muistelmien kirjoittaminen on 

vapaaehtoista, ja halu muistella lähtee muistelijasta itsestään.7 Vaikka osa 

omaelämäkertatekstien kirjoittajista tekstiensä aloituksissa vähättelee oman elämän 

tarinansa arvoa ja merkitystä, kokevat he muistelun ja menneen mieluisana ja kertomisen 

arvoisena. 

                                                           
4 Kts. Liite 2. 
5 Miettunen 2009, 18—19. 
6 Vilkko 1990, 82. 
7 Miettunen 2009, 25. 
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Tutkimukseni kannalta selkeillä muistivirheillä tai fiktiolla ei ole varsinaisesti merkitystä, 

sillä tarkoituksena ei ole kertoa “suurta totuutta” nuoruudesta. Kirjoittajat ovat saaneet 

vapaasti muistella nuoruuttaan, ja sen mukaisesti olen aineistoa myös tulkinnut. 

Tarkoituksena on tarkastella sitä, miten kirjoittajat itse muistavat, kirjoittavat ja ajattelevat 

omasta nuoruudestaan sekä minkä he itse kokevat kertomisen arvoisena. Lisäksi 

tarkastelen minkälaisia arvoja, merkityksiä ja painotuksia he nuoruudelleen asettavat, 

pääpaino on kerronnallisuudessa. Tärkeämpää on poimia se, mitä kirjoittajat näkevät 

olennaisena nuoruuteen liittyvänä asiana – olivat ne sitten omakohtaisia kokemuksia tai 

eivät.  

Tutkimusmenetelmäni ovat siis ensisijaisesti aineiston lähilukua sekä kvalitatiivista 

analyysiä ja tulkintaa, mutta tulen hyödyntämään myös jossain määrin kvantitatiivisia 

menetelmiä ja taulukointia. Kirjoittajien taustamuuttujien taulukointi ja niiden analyysi 

tuovat lisäulottuvuutta tulkintaan. Olen hyödyntänyt tutkimuksessani myös tyypittelyä, ja 

nostanut näin muutamia kirjoittajia koko otantajoukkoa edustaviksi tyyppitarinoiksi. 

Muutaman elämäkerran perusteella ei kuitenkaan voida tehdä koko sukupolvea kattavia 

yleistyksiä, sen sijaan tyyppitarinat voidaan nähdä elämäkerrallisina konstruktioina, joihin 

on tiivistetty jonkin ilmiön, tässä tapauksessa nuoruuden kokemusten liki kaikki, keskeiset 

piirteet. Tyyppien perusominaisuus on siinä, että ne vaikuttavat näennäisesti kantavan 

kaikkia niitä piirteitä, joita oletamme kuuluvan yhteen.8 

Olen nostanut omaelämäkerta-aineistoa edustamaan kolme erilaisista lähtökohdista ja 

ympäristöistä olevaa kirjoittajaa: läpi tutkimuksen esiintyvä kaupunkilaisnuori ”Tyttö 

nimeltä Raimo”9 ja maalta muuttanut ”Leena”10 sekä maaseudulla kasvanut ”Eino”11. 

Kirjoittajat nousevat merkityksellisiksi siinä mielessä, että he edustavat sekä kaupunkia ja 

maaseutua, nais- ja miessukupuolta, koulutettua ja kouluttamatonta että elämän 

helppouden kokemuksen eroja. Valitsemani tyyppitarinat konkretisoivat ja selventävät 

tutkimusaineistoni erityistä luonnetta, erilaisuutta sekä moniäänisyyttä. Tyyppitarinat sekä 

pohjustavat että auttavat seuraamaan tutkimukseni keskeisien teemojen sekä 

kysymyksenasettelujen käsittelyä ja tulkintaa.  

 

                                                           
8 Roos 1987, 40, 43. 
9 086_N_1945. 
10 220_N_1952. 
11 069_M_1945. 
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Historiallinen tausta 

Suomi 1950–60 -luvuilla 
 

1900-luvun puolivälin suomalaista yhteiskuntaa ja väestöä olivat ravisuttaneet ja koetelleet 

raskaat sotavuodet, ensin talvisota vuonna 1939, sitten jatkosota vuosina 1941–1944. 

Syyskuussa 1944 sovittu Moskovan välirauha päätti sodan, mutta asetti Suomelle raskaat 

rauhanehdot ja jälleenrakennuksen haasteet. 1940-luvun lopun Suomea leimasivatkin 

mittavat sodan jälkeiset haasteet: rauhanehtojen toteuttaminen, poliittisen kentän 

uudelleenjärjestäminen, sotilaiden sijoittaminen siviilielämään, evakkojen ja 

rintamamiesten asuttaminen, Pohjois-Suomen hävitysten ja kaupunkien korjaaminen, 

säännöstelytalouden purkaminen ja valtion talouden tasapainottaminen.12 Haasteista 

huolimatta Suomessa elettiin vahvaa toipumisen ja jälleenrakennuksen kautta.  

Sota-aika oli jättänyt jälkensä myös suomalaiseen väestöön. Sotatalous oli merkinnyt 

tavalliselle kansalle puutetta, kovaa työtä, säännöstelyä ja kekseliäisyyttä jokapäiväisessä 

selviämisessä. Myös työvoimarakenne koki muutoksen, kun kotirintaman naisväki astui 

rintamalla olleiden miesten saappaisiin niin peltotöissä kuin tehtaissa.13  

1950- ja 1960-luvut olivat yhteiskunnan kehityksen kannalta hyvin ristiriitaista aikaa, sillä 

vastapooleina olivat vielä kukoistava maaseutu sekä vahvistuvat kaupungit. Suomi oli 1950-

luvun alussa vielä vahvasti agraarinen yhteiskunta, jossa maaseutu ja talonpoikaisuus 

hallitsivat kulttuuria ja ajatusmaailmaa – asuihan 2/3 väestöstä maaseudulla. 

Jälleenrakennustyön seurauksena maaseutu vahvistui entisestään, mutta vain 

väliaikaisesti.14 Evakot ja rintamamiehet sijoitettiin ja asutettiin vuoden 1945 

maanhankintalain voimin maaseudulle, ja Suomen rakennuskanta sai sille leimalliset 

tyyppitalot sekä rintamamiestalot ja talokorttelit.15 Uudisrakennus painottui vielä 

maaseudulle, mutta myös kaupunkirakentaminen vilkastui 1950-luvun kuluessa valtion 

                                                           
12 Vahtola 2004, 383. 
13 Kuisma 2008, 44. 
14 Kuisma 2008, 15. 
15 Vahtola 2004, 384; Saarikangas 2008, 144. 
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aravalakien16 ansiosta. Seurauksena olivat uudet kerrostaloalueet ja -lähiöt, joskin 

lähiöasuminen yleistyi vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.17 

Samaan aikaan maaseudun asuttamisen rinnalla vaikutti vahvistuva kaupungistumisen 

aalto, joka on yksi 1900-luvun Suomen historian keskeisimpiä ilmiöitä. Kaupunkiväestö 

itsessään ei kasvanut paljoa, mutta 1950-lopulla muuttoliike maalta kaupunkiin alkoi 

yleistyä. Muuttoliike oli vahvimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla: kun vuonna 1950 

kaupungissa asui noin 25 % Suomen väestöstä, oli vastaava määrä vuonna 1960 noin 38 % 

ja vuonna 1970 jo 50,8 %.18 Muuttoliikettä on selitetty muun muassa maaseudun 

kasvaneella liikaväestöllä, työn puutteella, elinkeinorakenteen muutoksella sekä naisten 

astumisella työelämään. Suomen kasvavat kaupungit olivat maaseudun väestölle 

houkuttelevia muuttokohteita, mutta todellisuudessa kaupunkien asuntopula ja 

opiskelupaikkojen niukkuus ajoi useita lähtemään myös Ruotsiin leveämmän leivän 

perässä.19 Suomi oli kuitenkin hyvää vauhtia muuttumassa agraarisesta yhteiskunnasta 

moderniksi, urbaaniksi hyvinvointi- ja kaupunkiyhteiskunnaksi. 

Samaan aikaan elintasossa koettiin näkyvää nousua ja sota-ajan säännöstely saatiin 

purettua 1950-luvun loppuun mennessä. Omavaraisuudesta ja säästeliäästä elämästä 

alettiin siirtyä kohti vapaampaa kulutusta.20 Suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin lukuisia 

taloudellisia, henkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Talouskasvu eteni nopeaa vauhtia, 

muuttoliike alkoi vilkastua sekä koettiin elinkeinojen rakennemuutos palvelualojen ja 

vähittäiskaupan työpaikkojen lisääntyessä. Suomalaista kansaa kirjaimellisesti liikutti 

erityisen syvästi sodanaikaisen tanssikiellon purkaminen loppuvuonna 1944.21 

Työssäkäyvän väestön vapaa-aika alkoi lisääntyä, jolloin myös vapaa-ajanvietto ja 

kulttuurihuvitukset saivat lisämerkityksiä.22 

 

                                                           
16 Aravalaeilla ja aravataloilla viitataan vuonna 1949 perustetun Asuntorakennustuotannon 
valtuuskunnan myöntämiin halpakorkoisiin lainoihin ja niiden avulla rakennettuihin 
uudisrakennuksiin 1950- ja 60-lukujen kuluessa. 
17 Saarikangas 2008, 149. 
18 Vahtola 2004, 411. 
19 Vahtola 2004, 408–409. 
20 Heinonen 2006, 106. 
21 Pesola 1996, 112. 
22 Heinonen 2008, 111. 
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Suuret ikäluokat ja sukupolvikäsitys 

Talvi- ja jatkosodan jälkeen suomalaisessa väestönkehityksessä tapahtui valtavia 

muutoksia: koettiin erittäin korkean syntyvyyden kausi, jolloin vuosien 1945–1950 välisenä 

aikana syntyi suuriksi ikäluokiksi nimetty väestöllinen ryhmä.23 Suurten ikäluokkien 

asettaminen vuosirajojen sisään ei ole helppoa, ainoastaan alkupää on selkeästi 

määriteltävissä. ANTTI KARISTO on laskenut tarkan suurten ikäluokkien ”syntymäpäivän”, 

15.8.1945, jolloin syntyi 425 lasta, eikä syntyneiden määrä laskenut tämän jälkeen alle 

400:n muutamaan kuukauteen.24 Yleisin, demografinen määritelmä suurille ikäluokille on 

vuosien 1945–50 välillä syntyneet, mutta  toisaalta ydinryhmän on nähty muodostuvan 

vuosina 1946–49 syntyneistä tai vastaavasti laajemmassa määritelmässä vuosina 1945–55 

syntyneistä.25 Tutkimuksessani en siis määrittele suuria ikäluokkia demografisen 

ikärajauksen sisään, vaan ymmärrän käsitteen kattamaan laajemman kohortin, jonka 

edustajat vaikuttavat jakavan eräänlaista yhteenkuuluvuutta ja henkistä yhtenäisyyttä niin 

muisteluissaan kuin nykyisyydessä.  

Suuria ikäluokkia yhdistävää henkistä kokemusta voidaan kutsua myös 

sukupolvikokemukseksi. J.P. ROOS on elämäkertatutkimuksen klassikkoteoksessaan 

Suomalainen elämä: Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista (1987) jakanut 

suomalaisen väestön neljään sukupolveen: vuosina 1900–1920 syntyneeseen sotien ja 

pulan sukupolveen, 1920-luvulla ja 1930-luvun lopulla syntyneeseen sodanjälkeisen 

jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen, 1930—1940-luvulla syntyneeseen suuren 

murroksen sukupolveen sekä 1950-luvulla syntyneeseen lähiöiden sukupolveen.26 Roosin 

sukupolvijaottelu perustui laajaan omaelämäkerralliseen aineistoon kirjoittajien 

elämänkulusta. Samalla teos muotoutui ennen kaikkea suomalaisen 

yhteiskuntatutkimuksen sekä elämäkertatutkimuksen klassikkoteokseksi, joka avasi 

keskustelun ja tutkimusväylän sittemmin laajentuneelle ja syventyneelle tutkimukselle. 

Sukupolven vakiintunut käsitys nojaa sosiologi Karl Mannheimin sukupolviesseen 

sukupolvien määritelmään (1928). Tämän mannheimilaisen ajattelun mukaan tiettyä 

ikäryhmää yhdistää jokin yhteinen avainkokemus, jonka perustalta ryhmä voi tulla 

tietoiseksi omasta erityisluonteestaan.27 Roos soveltaa sukupolvi-jaottelussaan tätä 

                                                           
23 Ks. Liite 1. 
24 Karisto 2005, 20. 
25 Karisto 2005, 18. 
26 Roos 1987, 54–56. 

27 Purhonen 2008, 14. 
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mannheimilaista ajattelua. Jaottelussaan hän on luokitellut suuret ikäluokat osaksi ”suuren 

murroksen polvea”. Leimallista ja yhdistävää tälle sukupolvelle Roosin mukaan on yleinen 

terveyden paraneminen, selkeä lapsuusvaihe yleensä maaseudun kasvuympäristössä, mutta 

maaltamuuton kokemus, koulutuksen pidentyminen ja sen merkityksen muutos sekä 

aineellisen hyvinvoinnin ensikokemukset.28 Suurten ikäluokkien yhteisenä 

kokemusmaailmana on pidetty myös teollistumisen, palveluelinkeinojen kasvun, 

kulutusyhteiskunnan, kaupallisen kulttuurin ja radikaalien aatteiden nousun kokemista.29 

Yleisesti onkin esitetty, että suurten ikäluokkien edustajat olivat ”yhteiskunnallisesti 

erottuva ja itsetietoinen sukupolvi”.30 

Sukupolvikokemuksina pidetyt asiat eivät kuitenkaan kosketa koko ikäluokkaa samalla 

tavalla – aina on olemassa sukupolven etujoukko ja vastinpari ”muut”.31 Nimellisesti 

yhteiskunnan muutokset ja tapahtumat yhdistävät suurten ikäluokkien edustajia, mutta se, 

miten he ovat eläneet, tulkinneet, toteuttaneet ja kokeneet asiat tässä viitekehyksessä, 

vaihtelevat suuresti. Roos, TOMMI HOIKKALA ja SEMI PURHONEN ovatkin esittäneet, että 

yhteiskunnallinen muutos on jakanut muuten ikäluokkatasoltaan yhtenäisen sukupolven 

neljään osaan: suurten ikäluokkien (1) ”tavallisiin”, työssäkäyviin jäseniin, (2) 

epäpoliittiseen kouluja käyneeseen eliittiin, (3) 60-lukulaisiin radikaaleihin sekä (4) 60-

lukulaisuutta vastustaviin jäseniin, jotka eivät kuitenkaan kokeneet mitään 

sukupolvitietoisuutta.32 Kokemuserot elämässä ja sen eri käännekohdissa vaihtelevat 

suuresti yksilön kotipaikan mutta myös sosiaalisten lähtökohtien ja koulutustaustan 

perusteella. Käsitteenä, sukupolvena ja ryhmänä suuret ikäluokat ovat siis hyvin 

monimuotoinen ja monitulkintainen, mutta jotakin yhdistävää tällä yhdellä Suomen 

väestöhistorian merkittävimmistä ryhmistä on. Yksi näistä tekijöistä on aiempiin 

sukupolviin verrattuna ensimmäistä kertaa selkeästi erottuva nuoruus. 

Nuoruuden ja nuorison historiaa 

Historiantutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä on todettu, että nuorison nousu on ollut eräs 

länsimaisten yhteiskuntien keskeisimpiä kehityspiirteitä toisen maailman sodan jälkeen. 

Nuoruus on kuitenkin ilmiönä vanhempi. Heiskanen ja Mitchell ovat esittäneet, että nuoriso 

on kaikissa yhteiskunnissa kaikkina aikoina ollut aikuisten hallitseman valtakulttuurin 

keskiössä, josta se on aina pyrkinyt myös vapautumaan. Nuorisoa on tarkkailtu ja ohjailtu 

                                                           
28 Roos 1987, 56. 
29 Heiskanen & Mitchell 1985, 96. 
30 Karisto 2005, 23, kursiivi kirjoittajan. 
31 Purhonen 2008, 16. 
32 Purhonen 2008, 24—25. 
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nuoruudesta poissiirtävien rituaalien ja riittien, kuten perhe-elämän mallien ja erilaisten 

koulutusjärjestelmien kautta.33 Nuoruutta on aina ollut, mutta omana erityisenä 

elämänvaiheena se alkoi eriytyä 1800-luvun lopun kaupungistumisen ja teollistumisen 

luoman vapaa-ajan lisääntymiseen sekä koulutuksen laajentumiseen ja nuorten omien 

alakulttuurien syntymisen myötä.  

Suomalaisella nuorisolla ja sen määrittelyllä on kansainväliseen taustaan verrattuna 

kuitenkin omia historiallisia tunnuspiirteitä. Riippumatta sosiaalisesta taustastaan, 

sukupuolestaan tai kotipaikastaan suomalaisnuoret ovat kokeneet siirtymäriittejä, joiden 

tehtävänä on ollut sosiaalistaa perheen ja yhteisön keskeisiin tehtäviin.34 Etenkin 

suomalaiseen maaseutuyhteisöön kuului perinteisenä ikää ja velvollisuuksia määrittävänä 

tekijänä institutionaalisia siirtymäriittejä, kuten rippikoulu ja konfirmaatio. 1900-luvun 

kuluessa viimeistään pakollinen osallistuminen koulutuksen piiriin loi lapsuuden ja 

aikuisuuden väliin erityisen erottuvan ajanjakson, nuoruuden.35 1900-luvun alun 

teollistuminen ja kaupungistuminen toivat arjen kulkuun lisääntyvän vapaa-ajan.  

Kaupunkimiljöössä vapaa-aika ja työ erottuivat maaseutua vahvemmin toisistaan, jolloin 

myös nuorisolle syntyi mahdollisuus viettää vapaa-aikansa ikätovereidensa seurassa.36 

Nuoruus ja sen sisällöt alkoivat yhdenmukaistua ja nuorten omaehtoiset ryhmät ja niihin 

liittyvät alakulttuurit tulivat yhä näkyvämmiksi.37 

Tutkimusalueena nuoruus tarjoaa monenlaisia näkökulmia ja poikkitieteellisiä 

mahdollisuuksia niin sosiaali-, väestö-, kulttuuri-, sukupuoli- ja mikrohistorian sekä 

politiikan saralla. Suomalainen nuorison historia on perinteisesti rakennettu pitkälle 

perheen, naisten, teollistumisen, maatalouden, koululaitoksen sekä eri instituutioiden 

historian varaan, kun taas kansainvälisellä tasolla tutkimusta tehdään enemmän 

perhehistorian valossa.38 Viime vuosikymmenten tutkimus on kuitenkin tuonut lukuisia 

uusia näkökulmia nuoruuteen ja sen historiaan. Nuoruus kulttuurisena ja sosiaalisena 

ilmiönä on noussut lähemmäs historiantutkimuksen valtavirtaa. 

                                                           
33 Heiskanen & Mitchell 1985, 10. 
34 Aapola & Kaarninen 2003, 19, 24. 
35 Aapola 1999, 34. 
36 Koskela 2004. 
37 Aapola & Kaarninen 2003, 24. 
38 Aapola & Kaarninen 2003, 9-10. 
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1. NUORUUDEN RAJAPYYKKEJÄ 
 

Ihmismielellä on taipumus tulkita maailmaa lineaarisen aikakäsityksen mukaisesti, jolloin 

ihmiselämä pyritään mittaamaan ja jaksottamaan erilaisiin jaksoihin.39  Tätä ihmisen 

elämänkaarta ja sen eri vaiheita säätelevät vallitsevan aikakauden yhteiskunnalliset 

instituutiot, taloudelliset rakenteet sekä koulutusjärjestelmä.40 Käsitys elämänvaiheista siis 

vaihtelee eri aikakausien ja arvo- ja ajatusmaailmojen mukaan. Nuoruus on yksi viime 

vuosisadan aikana merkittävimmän muutoksen kokenut elämänvaihe.  

Nuoruutta elämänvaiheena on mahdotonta asettaa kaikille kokijoille yhteisiin kehyksiin. 

Sinikka Aapola on esittänyt teoksessaan Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset 

ikämäärittelyt. (1999) erilaisia tapoja määritellä murrosikää. Yksinkertaisimmillaan 

murrosikä, ja myös nuoruus, on määritettävissä institutionaalisen iän kautta. Tällä Aapola 

tarkoittaa standardoitua iän määritystä, jota käytetään jonkin sosiaalisen instituution, 

esimerkiksi koulujärjestelmän sisällä. Esimerkiksi koulujärjestelmässä tietyn luokka-asteen 

oppilaiden oletetaan olevan tietyn ikäisiä ja etenevän luokilta samaa tahtia.41 Nuoruutta on 

kuitenkin vaikea mitata tai määritellä suoraan ikävuosien perusteella, vaan sen sijaan 

tarkoituksenmukaisempaa on tarkastella ja tulkita nuoren omia kokemuksia sekä 

nuoruuteen liittyviä sosiaalisia sisältöjä.  

Omaelämäkerroista on tulkittavissa, että nuoruuden kokemuspohja ja siihen liittyvät 

siirtymät ja raja-aidat ovat aina yksilöllisiä: Toiselle nuoruus alkaa siitä, kun nuket 

unohdetaan varastoon, toiselle taas nuoruuden kokemus kulminoituu johonkin suureen 

muutokseen, esimerkiksi kouluun pääsyyn. Kirjoittajien nuoruudelle voidaan löytää 

institutionaalisen iän lisäksi vaihtoehtoisia arviointiperusteita, niin sanottuja elämän 

murros- tai käännekohtia. Tällaisia ovat olleet koulutaival alkuineen ja loppuineen, tanssi- 

ja menohalut sekä niihin liittyvä seksuaalinen herääminen, rippikoulu, itsenäistyminen ja 

työelämä sekä erilaiset merkittävät muutostapahtumat elämässä. 

 

 

                                                           
39 Ollila 2008, 27. 
40 Aapola 1999, 32. 
41 Aapola 1999, 123. 
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1.1. Koulutaival nuoruuden määrittäjänä 

”Voisiko poimia ja eritellä kouluajastamme ja nuoruudestamme ne asiat 

kokemukset, jotka ovat minuuteni muokanneet? - - Yhdestä asiasta minuuteni 

muokkaajana olen kuitenkin varma, se on koulu ja kuuluminen sukumme 

ensimmäiseen oppikoulusukupolveen ja vanhempiemme usko koulunkäynnin 

merkitykseen.” 42 

      ”Kuusen juurelta” s. 1940 

Koulutaival erottuu yksilön elämässä merkittävänä sekä muutosten että jatkuvuuden 

aikana, ja erityisenä nuoruutta määrittävänä elämänvaiheena se mainitaan lähes jokaisessa 

omaelämäkerrassa. Kirjoittajat tarkastelevat muistojaan kouluajasta ja sen 

merkittävyydestä vuosikymmenten jälkeen sekä suhteessa siihen, millainen kuva 

koulumaailmasta heillä on nykypäivänä. Nuoruus- ja koulumuistoista voidaan poimia 

nostalgiasointia, mutta siitä huolimatta teksteistä on muodostettavissa kuva siitä, miten 

suurten ikäluokkien edustajat näkevät ja jakavat oman sukupolvensa nuoruuden 

määrittäjänä koulun ja siihen liittyvät tunteet. 

Moni kirjoittaja on nostanut nuoruuden alun kiinnekohdaksi joko oppi- tai kansakoulun 

aloittamisen, mutta koulun monimuotoista merkitystä kuvaa kuitenkin se, että osa 

kirjoittajista näkee koulun loppumisen myös nuoruuden alkuna. Yhteistä omaelämäkerran 

kirjoittajille on kuitenkin se, että kouluaika on koettu sellaiseksi elämän muutoskohdaksi, 

joka on määrittänyt omaa nuoruutta ja sen kokemista. Yhdeksi 1940- ja 1950-luvuilla 

syntyneitä yhdistäväksi tekijäksi voitaisiinkin nimittää osallisuus laajenevasta 

koulutuksesta. 

  

1.1.1 Suomalainen koulujärjestelmä suurten ikäluokkien paineessa 

 

1950-lukua voidaan pitää suomalaisen koulujärjestelmän kannalta monestakin syystä 

merkittävänä vuosikymmenenä. Ensinnäkin koulujärjestelmä oli fyysisen muutoksen 

edessä, kun kouluja oli rakennettava väestönkasvun paineen alla syvemmälle maaseudulle 

ja raja-alueille. Toisena koulujärjestelmän tulevien vuosikymmenten suurin muutos, 

peruskoulujärjestelmä, oli jo valmisteilla ja koulujärjestelmäkomitea asetettu pohtimaan 

oppikoulun uudistusta.43 Oppikoulujärjestelmä sai kuitenkin elää oppilasmäärällisesti 

                                                           
42 153_N_1940. 
43 Kiuasmaa 1982, 363. 
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kukoistustaan vielä kahden vuosikymmenen ajan 1970-luvulle asti. Suomalainen 

koulujärjestelmä oli peruskoulun syntyyn asti niin sanottu rinnakkaiskoulujärjestelmä, 

jossa kansakoulun neljän perusluokan jälkeen oppilaalla oli mahdollisuus pääsykokeiden 

kautta jatkaa opintojaan oppikouluun, eli viisivuotiseen keskikouluun ja tämän lisäksi 

kolmivuotiseen lukioon. Toinen vaihtoehto oli jäädä jatko-opetukseen kansalaiskouluun. 

Koulukanta jakautui pitkään valtion kouluihin ja yksityisiin kouluihin sekä kunnallisiin 

keskikouluihin. Lisäksi yleisiä olivat erilliset tyttö- ja poikakoulut, joskin yhteiskoulujen 

suosio kasvoi läpi 1950-luvun.44 

Lopullinen ja näkyvä muutos niin oppilasmäärissä kuin myös oppikoulujen rakenteessa 

tapahtui, kun suuret ikäluokat tulivat kouluikään.  Lukuvuonna 1950/51 oppikoulua kävi 

yhteensä 94 971 oppilasta, kun taas lukuvuonna 1955/56 oppilaita oli jo 134 075. 

Lukuvuonna 1959/60 rikkoutui jo 200 000 oppilaan raja. Toinen merkittävä muutos 

tapahtui oppikoulujen määrässä. Oppikoulujen kokonaismäärä kasvoi 1950-luvun aikana, 

mutta suurempi muutos tapahtui koulujen jakautumisessa maaseudun ja kaupungin 

välillä.45 Vuonna 1942 syntynyt ”Mökin tyttö”46 muistelee oman nuoruutensa 

koulutilannetta: ”Köyhä pohjoiskarjalainen Juuan kunta oli tehnyt muutama vuosi 

aikaisemmin erittäin viisaan päätöksen, perustanut kunnallisen keskikoulun kirkonkylään. 

- - Koulutus, asuminen ja ruoka kokonaan maksutonta.” Oppilasasuntola ja maksuton 

koulutusmahdollisuus avasi opintien tuhansille syrjäseudun tytöille ja pojille. Kunnallisten 

keskikoulujen perustaminen maaseuduille oli ratkaiseva tekijä oppikoulujärjestelmän 

levittäytymisessä.47 Myös kirjoittajan kohdalla juuri kunnallinen keskikoulu mahdollisti 

unelmat korkeakouluopinnoista. 

Laajentuvasta oppikoulumahdollisuudesta pääsi myös osalliseksi valtaosa 

omaelämäkertojen kirjoittajista. Oppikoulujen ja koulutuksen muutos onkin nähtävissä 

tilastojen lisäksi myös omaelämäkerta-aineiston kirjoittajien teksteissä ja heidän 

ilmoittamissaan koulutustaustoissa. Omaelämäkertojen kirjoittajista 52 on ilmoittanut 

pohjakoulutuksekseen oppikoulun, ja heistä 36 on valmistunut ylioppilaaksi. Loput 16 

kirjoittajaa ovat keskikoulun jälkeen jatkaneet suoraan ammatillisiin opistoihin tai 

työelämään. Kansa- tai kansalaiskoulupohjaisia kirjoittajia on puolestaan yhteensä 33. 

Ylioppilastutkinnon suorittaminen näyttäisi siis kirjoittajakunnan keskuudessa olevan 

lähes yhtä yleistä kuin pelkän kansakoulun suorittaminen. Kahden ryhmän eroavaisuudet 

                                                           
44 Nevala 2008, 90—91; SVT IX:65—79. Oppikoulut 1938—62. 
45 SVT IX:65—79. Oppikoulut 1938—62. 
46 273_N_1942. Kirjoittajaan viitataan jatkossa pseudonyymillä ”Mökin tyttö”. 
47 Kiuasmaa 1982, 394. 



18 
 

 

kuitenkin selkeytyvät, kun tutkitaan kirjoittajakunnan sukupuolijakaumaa heidän 

koulutustaustaansa nähden. 

Taulukko 1. Vuosina 1940—1955 syntyneiden omaelämäkertatekstien kirjoittajien 

ilmoittama pohjakoulutus. 

     Naiset  Miehet  Yhteensä 

 Ylioppilas   31  5  36 

 Oppikoulu keskikouluna 13  3  16 

 Kansakoulu   19  15  34 

 Yhteensä   63  23  86 

 

Kirjoittajien koulutustausta vaikuttaa hyvin selkeäjakoiselta: naiskirjoittajat ovat 

pääasiassa suorittaneet oppikoulun vähintään keskikouluasteena, kun taas mieskirjoittajat 

ovat vain kansakoulun käyneitä. Naiskirjoittajista ylioppilaaksi on valmistunut 49 %, kun 

vastaava osuus mieskirjoittajista on vain 22 %. 1940-luvulla syntyneistä miehistä vain yksi 

on valmistunut ylioppilaaksi, ja loput neljä ovat vuosina 1953 ja 1954 syntyneitä. 

Oppikoulun ja ammatillisen opiston on käynyt vain kolme mieskirjoittajaa. Mieskirjoittajien 

määrä verrattuna naiskirjoittajiin on huomattavasti pienempi, mutta koulutustaustojen 

erilaisuus on silti huomattavissa.  

Oi nuoruus -kirjoituskutsu vaikuttaisi siis houkutelleen erityisesti oppi- tai keskikoulun 

suorittaneita naiskirjoittajia. Kirjoittajien naisvoittoisuutta voidaan selittää osittain 

sattuman ja yleisen omaelämäkertojen naisvoittoisen tendenssin kautta. 

Oppivelvollisuuslain myötä oppikoulun käyminen myös yleistyi, ja etenkin tyttöjen määrä 

kouluissa kasvoi poikien määrän rinnalle. Läpi 1950-luvun tyttöjen prosentuaalinen osuus 

oppikoululaisista oli keskimäärin 56 %.48 Suurten ikäluokkien nuoruus ajoittuu myös 

työvoiman rakennemuutoksen aikaan, jolloin voidaan olettaa miesten ja naisten 

hakeutuneen erilaisille aloille. ELINA HAAVIO-MANNILA nosti esille jo vuonna 1968 

ilmestyneessä teoksessaan Suomalainen nainen ja mies, että miesten ja naisten 

kouluttautumisessa näkyi kasvava ero. Nuorille miehille oli maaseudulla tarjolla metsätöitä 

ja mahdollisuus kotitilan myöhempään lunastamiseen, kun tyttöjen työmahdollisuudet 

olivat rajoittuneemmat.49 Lisäksi naisvoittoiset alat, kuten esimerkiksi hoitoala ja 

opettajaopinnot vaativat vähintään keskikoulun suorittamista, kun miesvoittoisille 

                                                           
48 SVT IX:65—79. Oppikoulut 1938—62. 
49 Haavio-Mannila 1970, 41. 
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maatalouden, teollisuuden ja tekniikan aloille pääsi helpommin myös kansakoulun 

pohjalta.50 

1.1.2. Askel uuteen maailmaan – Nuoruus alkaa oppikoulusta  

 

Nimet luettiin täpötäydessä juhlasalissa ja heti kun nimeni sanottiin, äiti 

rutisti minut kainaloonsa ja lentäen lähdettiin salista ulos kevätiltaan. Tunsin 

astuvani jo silloin johonkin uuteen maailmaan, - - Olin silloin täyttänyt juuri 

11 vuotta ja päässyt sukuni ensimmäisenä oppikouluun, Kallion arvostettuun 

yhteiskouluun ja kaikki ne kahdeksan vuotta rakastin sitä opinahjoa. 51 

Nimimerkki ”Tyttö nimeltä Raimo” s. 1945 

Liki jokaista suomalaista koskettava ja yhdistävä instituutio on 1900-luvun aikana 

muotoutunut oppivelvollisuuskoulu. Koulu muodostaa nuoren elämässä kiinteän 

ajanjakson, jonka aikana oma minuus ja itsenäisyys kehittyvät. Ennen peruskoulu-

uudistusta nuoren koulutaival ei kuitenkaan ollut yhtenäinen ja muiden kanssa 

samanmuotoinen jatkumo. Kaikille yhteisen kansakoulun neljännen luokan kevät erotteli 

oppilaat kahdelle hyvin erilaiselle koulutukselliselle väylälle. 

Oppikoulun kaksipäiväiset pääsykokeet ja etenkin ensiajatus oppikouluun pyrkimisestä 

nousevat selkeästi esille kirjoittajien nuoruusmuistojen aloituksissa. Suhtautuminen 

merkittävään muutokseen ja uuteen elämänvaiheeseen on kirjoittajien keskuudessa hyvin 

vaihteleva, nuoruuden kevät saa hyvin erilaisia sävyjä. Suurimmalle osalle kirjoittajista 

siirtyminen oppikouluun näyttäytyy positiivisena asiana. Koulu esitetään usein haaveena tai 

ihanteena, joskus jopa yllätyksenä: 

- - opettaja tuli luokseni ja kysyi, haluaisinko pyrkiä oppikouluun. Minä 

yllätyin. - - miten minä pienen maatalon tyttö voisin lähteä pyrkimään 

oppikouluun! Sovittiin, että minä kerron vanhemmilleni ja kysyn asiaa. - -  kesti 

aikansa ennen kuin huomasin kouluun valittujen listalla oman nimeni: se 

komeili luettelon toiseksi viimeisenä. Mutta mitä väliä sillä oli, olin päässyt 

oppikouluun! 52 

   Nainen s. 1949  

Monen kirjoittajan kouluunastumistarina on eräänlainen ryysyistä rikkauksiin-kertomus, 

jossa omia kykyjään, osaamistaan ja sosiaalisia lähtökohtiaan epäilevä nuori saakin 

yhtäkkiä tilaisuuden tavoitella jotakin sellaista, johon parempiosaisilla tovereilla oli jo 

                                                           
50 Ikonen 2011, 231. 
51 086_N_1945. 
52 101_N_1949. 
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mahdollisuus – tässä tapauksessa koulutusta. Osalle kirjoittajista oppikouluun pyrkimisen 

sysäsi liikkeelle kansakoulun opettajan suositus, ja nuorelle itselleen tuli joskus yllätyksenä 

vanhempien ja opettajan yhteinen suunnitelma lähettää lapsi kokeilemaan taitojaan 

pääsykokeissa. Pärjääminen pääsykokeissa merkitsi pääsyä uuteen maailmaan, joka 

lainauksen kirjoittajan tavoin oli monelle nuorelle ilon ja uusien toiveiden paikka. 

Kunnallisen keskikouluun päässyt ”Mökin tyttö” muistelee tunteitaan kouluun pääsystä: 

”Kouluun pääsy oli käsittämättömän ihanaa. Mietin vain, miten varustautuisin kirkonkylän 

tyyliin. Mitään sopivaa ei juuri löytynyt niukkaakin niukemmasta garderobista.” 53 Suurin 

ongelma näyttäisi muodostuneen ”paremman väen” tyyliin sopivien vaatteiden ja kenkien 

löytymisestä. Yksin ”Mökin tyttö” ei taustansa kanssa kuitenkaan ollut, sillä syrjäkylien 

lapsia oli kouluissa paljon. Tällaisissa nuoruusmuistoissa ja -kertomuksissa nuoruus ja sen 

alku esittäytyvät sopeutumisena uuteen, vaativampaan ympäristöön. Vanhassa kotikylän 

kansakoulussa taustaerot olivat kenties lievempiä, mutta siirryttäessä kirkonkylälle, 

kauppalaan tai kaupunkiin keski- tai oppikouluun, oli oppilaspohja jo erilainen.  

Oppikoulu eittämättä mahdollisti ja aloitti uuden elämänvaiheen nuoren elämässä, ja usein 

vauhtia antamassa olivat vanhempien toiveet paremmasta tulevaisuudesta lapselleen. 

Kaikille muutos ja vanhempien hyvät aikeet eivät kuitenkaan olleet yhtälailla positiivinen 

asia. Vuonna 1947 syntynyt ”Aila” kirjoittaa, kuinka hänen vanhempansa ja kansakoulun 

opettaja yhdessä tuumin, hänen itsensä mielipidettä kysymättä, päättivät lähettää hänet 

kaupunkiin oppikouluun. Koulutie uudessa paikassa ja koulukorteerissa ei vain 

käynnistynyt odotusten mukaisesti. ”Jo aivan alussa tajusin, ettei tästä tule mitään. Ikävöin 

kotiin niin kovasti että kaikki energia meni itkun pidättelemiseen.”54, hän toteaa. Koulu sujuu 

hänen osaltaan osittain pakotettuna rimaa hipoen aina ylioppilaskirjoituksiin asti.  

Osasta kirjoituksista on selkeästi aistittavissa suorituspaineet ja vanhempien asettamien 

toiveiden raskaus. Maalta Helsinkiin muuttaneen ”Leenan” koulumuistoja sävyttää ahdistus 

paineista: ”Miksi ja mitä varten käyn oppikoulua, sitä en tiedä, mutta teen kaikkeni 

pärjätäkseni koulussa. Miten voisin kantaa sen häpeän, että olikin huono, en oppinut enkä 

osannut? En mitenkään.”55 Leenan perhe oli muuttanut Helsinkiin hänen vanhimman 

veljensä oppikoulun takia. Myös perheen ainoan tytön oletettiin käyvän oppikoulu kunnialla 

läpi. Kirjoittajien nuoruuden ”minä” tiedostaa ne uhraukset, joita heidän vanhempansa ovat 

tehneet kustantaakseen lastensa kalliin oppikoulun. Tällöin paineet suoriutua ja selvitä 

                                                           
53 237_N_1942. 
54 076_N_1947. Kirjoittajaan viitataan jatkossa pseudonyymillä ”Aila”. 
55 220_N_1952. Kirjoittajaan viitataan jatkossa pseudonyymillä ”Leena”. 
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koulusta kunnialla olivat suuret. Koulupudokkaita tai -keskeyttäjiä kirjoittajaotoksessa ei 

kuitenkaan ole, vaikka ehtojen antaminen tai luokalle jättäminen olivat yleisiä. Oppilaat 

selvisivät yleensä vaatimuksista opillisesti56, mutta suuremmat seuraukset 

epäonnistumisesta ja pettymyksestä olivat kotona. 

Ehdothan olisivat olleet kauhistus saati luokalle jääminen. Niihin juttuihin 

sain tarpeeksi tuntumaa, kun ison veljen koulu meni täysin penkin alle - - eikä 

siskokaan pärjännyt mainittavasti. Ehdoista et ilman selkäsaunaa ja 

monenmoista nöyryyttävää saarnaa selvinnyt.  ”Teistä tulee kaikista 

makkaranleimaajia!”, äiti puolusti ammatinvalintalinjaansa ja retuutti 

meitä tukasta sielunsa kyllyydestä. 57 

       ”Erja” s. 1945 

Osalle kirjoittajista nuoruus ilmenee vahvasti selviämisenä ja ponnisteluna koulutaipaleella, 

sekä oman itsensä ja halujensa löytämisenä. Negatiiviset ja ahdistusta täynnä olevat 

nuoruus- ja koulumuistot ovat kirjoittajakunnan keskuudessa kuitenkin vähemmistönä. 

Pääosin kouluun ja nuoruuden alkuun liittyy positiivisempi pohjavire. Monella kirjoittajalla 

itsellään oli suuret halut oppia ja opiskella pidemmälle. ”Olin ahkera ja tunnollinen 

koululainen, - - minusta oli todella kiinnostavaa opiskella, ottaa selvää asioista ja oppia 

uutta” 58, toteaa vuonna 1949 syntynyt nainen monen muun kirjoittajan tavoin.  

Koululla oli myös merkittävä rooli itsenäistymisen kannalta. Maaseudun oppilailla oli usein 

edessään kaksi vaihtoehtoa: joko käydä oppikoulua toiselta paikkakunnalta käsin tai 

muuttaa erilliseen koulujen yhteydessä olevaan kortteeriin. Kortteereissa oppilaat viettivät 

viikkonsa tiukasti koulun kurin alaisena.59 Pitkämatkalaisuus oli 1950-luvulla vielä 

huomattavan yleistä. Liki 27 % oppikoulujen oppilaista kävi koulua toisessa kunnassa.60 

Pitkät linja-automatkat ja viikot asuntoloissa värittävätkin usean maaseudun oppilaan 

nuoruusmuistoja. Pitkämatkalaisuuteen ja kortteerielämään liittyy olennaisena 

itsenäisyyden kokemus, sillä se tarkoitti niin fyysisen kuin henkisen välimatkan ottamista 

omaan perheeseen tai muuttoa kokonaan pois. Varhainen muutto kotoa esimerkiksi 

piikomaan tai rengiksi oli jo vuosisatoja ollut yleinen käytäntö agraarisessa yhteiskunnassa, 

mutta silti se merkitsi nuoren ihmisen elämässä selkeää muutosta ja siirtymää 

elämänvaiheesta toiseen.  

                                                           
56 Koski 2003, 300. 
57 021_N_1945. Kirjoittajaan viitataan jatkossa pseudonyymillä ”Erja”. 
58 101_N_1949. 
59 Hyyrö 2013, 280—282; Koski 2003, 291. 
60 SVT IX:65—79. Oppikoulut 1938—62. 
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Tuona syksynä olin aloittanut oppikoulun. Se on erikoisin ja kummallisin asia 

mikä minulle on ikinä ennen tätä tapahtunut. Koulu on kaupungissa ja minun 

täytyy mennä sinne joka päivä linja-autolla. Se on hienoa. En ole kuka 

tahansa, olen kuten aikuiset, kuljen itse linja-autolla kaupunkiin. 61 

      ”Leena” s. 1952  

Itsenäisyys ja tunne aikuisuudesta liittyvät osaksi monen kirjoittajan kouluaikaista 

nuoruuden kokemusta. Kenties juuri tästä syystä niin moni kirjoittajista nostaa 

koulutaipaleensa aloittamisen merkittäväksi nuoruuden alkua määrittäväksi tapahtumaksi. 

Lapsuudesta oli otettu askel itsenäiseen toimintaan. Kouluun meno muutti aiempia rutiineja 

ja tapoja. Parhaimmissa, mutta myös pahimmissa tapauksissa koulu riuhtaisi nuoren täysin 

erilleen omasta lapsuuden kodista ja ympäristöstä, ja pakotti itsenäisyyteen ja 

omatoimisuuteen. Toisille kokemus oli positiivinen, toisille negatiivinen. Vuonna 1949 

syntynyt mies muistelee irtaantumistaan lapsuuden kodistaan: 

Maanviljelyskoulu oli sisäoppilaitos ja ensimmäinen kodin ulkopuoleinen 

sängynpaikka. Tämä repäisy itsenäisyyteen onnistui niin hyvin, etten sen 

jälkeen ole ollut viikkoa pitempään lapsuudenkodissa. Jos opiskelu oli 

itsenäisyysoppia, oli se myös sosiaalisen elämän oppipaikka.” 62  

Koulu oli itsenäistymisen lisäksi myös tärkeä sosiaalinen instituutio: nuoren sosiaalinen 

piiri laajeni koulun myötä, jolloin myös sosiaalisten suhteiden ja omaehtoisten ryhmien 

muodostaminen muiden nuorten kanssa mahdollistui. Eikä ihmekään, olihan kouluissa 

ennätyksellisen paljon oppilaita. Vuonna 1949 syntynyt kirjoituksensa kouluaikaisen 

päiväkirjansa varaan rakentanut nainen toteaa: ”Ystävyyssuhteet koulussa olivat minulle 

hyvin tärkeitä. Koulussa ystävystyin etupäässä oman luokan tyttöjen kanssa. Parhaan 

ystäväni Mirjamin kanssa olin kirjeenvaihdossa; toimme kirjeet kouluun ja sujautimme ne 

toisillemme kuin mitkäkin salaliittolaiset! Minulla on kirjeet vieläkin tallessa.”63 

1.1.3. Opiskelijaelämä avartaa elämää – Jatkoaika nuoruudelle 

 

”Mökin tytön tajunta avartui humisten, ovista ja ikkunoista tulvi häikäisevä 

uusi maailma. Piti miltei pitää saranoista kiinni, ettei lentänyt tuuleen.” 64 

       ”Mökin tyttö” s. 1942 

                                                           
61 220_N_1952. 
62 058_M_1949. 
63 101_N_1949. 
64 273_N_1942. 
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Yksi nuoruuden kokemusta selkeästi määrittävä käännekohta kirjoittajakunnan 

keskuudessa on keskikoulun tai oppikoulun päättyminen. Koulutaipaleen päätös merkitsi 

monelle kirjoittajalle uuden elämänvaiheen aloittamista, siirtymistä joko työelämään tai 

jatkamaan opintoja yliopistossa tai ammatillisella puolella. Useat kirjoittajat kuvaavat 

opiskelemaan pääsyn hetkeä ”uuden maailman avautumiseksi”, mikä kertoo vahvasta 

murrosvaiheesta elämänkaaressa.  

Nuorille oli selvää, että oppikoulu oli edellytys useimpiin ammatteihin, ja lukio 

ylioppilastutkintoineen väylä vielä korkeammalle. Ylioppilastutkinto oli meriittinä jo 

sellainen, jota maaseutuyhteiskunnassa pidettiin arvostettuna. Tutkinto nähtiin myös 

selkeänä porttina akateemiseen uraan ja sosiaaliseen nousuun. Koko tutkinnon 

merkittävyydestä kertookin valkolakin saamiseen liittyvät juhlallisuudet ja rituaalit.65 

Kirjoittajien muistoissa ylioppilastutkinto on selkeä käännekohta, joka mahdollisti uuden, 

jännittävän elämän aloittamisen sekä lopullisen irtautumisen koulusta, kodista ja perheestä.  

Osa kirjoittajista päättää nuoruusmuistelunsa ylioppilasjuhlaan, ja toteavat lopuksi 

yksinkertaisesti ”Nuoruus oli takanapäin”. Kaikille nuoruuden rajanylitys ei kuitenkaan liity 

suoraan ylioppilaslakin saamiseen, vaikka suuren painoarvon kirjoittajat tälle hetkelle 

antavatkin. Nuoruus ja aikuisuus elävät kirjoittajien muistoissa pitkään rinnakkain. 

Ylioppilaskirjoituksia seurannut pääsykoejännitys ja lopulta syksyllä alkanut 

opiskelijaelämä nousevat teksteissä merkittävämmäksi tapahtumaksi. Viimeistään tässä 

vaiheessa useimmilla nuorilla oli edessään muutto pois kotoa uuteen ja jännittävään 

opiskelukaupunkiin: 

Junamatka Turkuun kului biologiaa lukiessa. Perille tultuamme koimme 

molemmat, Suski ja minä, hurjan vapautumisen tunteen. Olimme vihdoin 

päässet pois Kokkolasta! Kävelimme illalla vieraan kaupungin kaduilla, ja 

vihdoinkin saatoimme hengittää. Kaunis alkukesän ilta ympärillämme 

tunsimme aivan fyysisestikin tulleemme taitekohtaan. Nyt alkaa elämä! 

Olemme yhdeksäntoistavuotiaita, edessämme on tulevaisuus, ja kaikki on 

mahdollista! 

Seuraavana aamuna hieman rauhoituimme, kun havaitsimme, miten monta 

meitä oli havittelemassa muutamaa kymmentä opiskelijapaikkaa.66 

      ”Mirjami” s. 1947 
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Itsenäisen elämän alkeet aloitettiin vieraassa kaupungissa, tuhansien muiden nuorten 

kanssa. Kilpailu opiskelupaikoista alkoi kiihtyä. Viimeistään 1960-luvulla havahduttiin 

uusien ylioppilaiden suureen määrään: pelkästään kevätlukukaudella vuonna 1960 

ylioppilaaksi kirjoitti 7 666 opiskelijaa, ja vuonna 1963 määrä ylitti jo 10 000:n.67 

Ylioppilaiden suuri määrä heijastui suoraan korkeakoulujen hakijamääriin. Korkeakoulujen 

rajallisten oppilaspaikkojen takia opiskelupaikkaa oli mahdotonta antaa kaikille halukkaille, 

joten ratkaisuna sisäänottomääriä lisättiin ja koulutuspaikkoja sijoitettiin eri puolille 

Suomea.68 

Opiskelijaelämä hahmottuu kirjoittajien muistoista eräänlaisena nuoruuden jatkoaikana. 

Kaikki kirjoittajat eivät koe itseään vielä aikuisíksi, mutta eivät enää oikein nuoriksikaan. 

Heidän kuvailemissaan arjen tapahtumissa ja opiskeluun liittyvissä muistoissa kuvastuu 

vahvasti aikuisuuden ja nuoruuden tiivis lomittuminen keskenään. Mirjami kuvailee vielä 

elämäänsä opiskeluaikana: ”Väliviikonloppuina laitamme Suskin kanssa marimekot päälle 

ja käymme Ylioppilaskunnan ravintolassa syömässä ranskalaiset perunat puoliksi, 

tanssimassa ja seurustelemassa kavereiden kanssa. Olemme opetelleet juomaan kaljaa, 

koska kaikki muutkin sitä hörppivät, ja on hölmöä seistä Coca-Colapullo kädessä.” 

Opiskeluaika näyttäytyy vielä vapaana ja välillä villinäkin aikana, mutta samalla 

aikuisuuden opetteluna. Osalle kirjoittajista opiskeluaika puolestaan toi vapautumisen 

tunteen kodin ja perheen vaatimuksista. Nimimerkki ”Kultainen nuoruus” muistelee 

opiskeluajan todella mahdollistaneen hänelle itsenäistymisen ja oman itsensä löytämisen. 

Opiskelemaan pääseminen mahdollisti hänelle oman elämän aloittamisen ja nuoruuden 

haaveiden toteuttamisen lääkäriopinnoissa. ”Opiskelijaelämä avasi aivan uuden maailman”, 

hän toteaa.69 

Akateemisen uran tavoittelu oli usealla kirjoittajalla suunnitelmana jo oppikouluaikana. 

Toisille toiveet toteutuivat kovan työn tuloksena, kun taas joillekin suurena yllätyksenä. 

Odotukset opiskelijaelämälle ja tulevaisuudelle olivat kuitenkin kaikilla suuret, todellisuus 

vain osoittautui monen kohdalla täysin erilaiseksi. Jatko-opiskeluihin siirtyneet kirjoittajat 

näkevät jälkeenpäin katseltuna opiskeluelämänsä pääosin palkitsevana ja kannattavana, 

mutta siitä huolimatta muistot itse opiskeluajan tapahtumista ja tunteista ovat monissa 

kirjoituksissa painostavia ja ahdistuneita. Oma perhe ja ympäröivä yhteisö ei välttämättä 
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68 Ikonen 2011, 231—232. 
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kaikkien kohdalla odottanut nuoristaan kovin suuria, kun taas toisilla tilanne oli 

päinvastainen: painostus akateemisen uraan saattoi musertaa nuorta.70 

Nuoruuden päätepiste on yhtä monimuotoinen tapahtuma kuin nuoruuden alkukin. Osalle 

kirjoittajista nuoruus päättyi lapsuudenkodista lähtemiseen, osa taas eli nuorta aikuisuutta 

pitkälle opiskeluelämään. Suurimmalle osalle siirtymä aikuisuuteen sijoittuukin 

opiskeluelämän loppupuolelle, osittaiseen työelämään siirtymään ja valmistumiseen. 

Sairaanhoitajaksi valmistunut maaseudulta kotoisin oleva nimimerkki ”Pikku Myy” 

muistelee nuoruutensa päättymistä: ”Valmistumispäivänäni vain isäni oli juhlassa mukana. 

Muistan aina hänen tyytyväiset kasvonsa. Perheen ”kauhukakarasta” oli sittenkin tullut 

vastuunsa tunteva aikuinen. Huoleton lapsuus ja nuoruus olivat auttamatta takanapäin.” 71 

Kaiken kaikkiaan muistot kouluajasta, niin kansakoulussa, oppikoulussa kuin jatko-

opinnoissakin, määrittävät vahvasti kirjoittajien nuoruutta. Kirjoittajille siirtymät 

koulujärjestelmässä ovat jaksottaneet hahmottamista omasta itsestään ja nuoruudestaan. 

Kirjoittajien kouluaikaisissa muistoissa on selkeä tunnelataus, joka kirjoittajista vaihdellen 

on joko negatiivinen tai positiivinen, harvoin neutraali tai tunteeton. Monelle suurten 

ikäluokkien edustajalle oppikouluun pääseminen oli se tekijä, joka muutti 

elämänkokemusta monin tavoin.  

 

1.2. Seksuaalisuus ja nuoruuden riitit 
 

Nuoruus on elämänvaihe, johon liittyy erinäiset kokeilut ja seikkailut, mutta ennen kaikkea 

uusien tuntemusten ja oman muuttuvan minän ja vartalon muutosten käsittely. Nuoruuteen 

sisältyy lukuisia aikuisuuteen valmistavia ja edellyttäviä tapahtumia ja riittejä. Näiden 

riittien, meriittien ja symboleiden saavuttaminen nuorelle merkitsee myös siirtymistä pois 

lapsuudesta ja nuoruudesta kohti aikuisuutta.72 Omaelämäkertojen kirjoittajat nostavat 

nuoruusmuistoissaan esille nuoruuteen liittyviä tapahtumia ja piirteitä, jotka samaan 

aikaan enteilivät ja valmistivat matkaa aikuisuuteen. Teemat liittyvät vahvasti omaan 

seksuaalisuuteen ja tutustumiseen vastakkaiseen sukupuoleen, mutta myös erinäisten 

aikuisten tavoiksi miellettyjen asioiden harjoitteluun ja kokeiluun. 

 

                                                           
70 Esimerkiksi 021_N_1945. 
71 123_N_1943. 
72 Aapola 1999, 249. 
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1.2.1. Rippikoulu ”naimalupana” ja muut riitit aikuisuuteen 

 

Yksi nuoruuteen olennaisesti liittyvät yhä voimissaan oleva siirtymä- ja ikäriitti on 

kirkollinen rippikoulu ja siihen liittyvä konfirmaatio. Vielä 1900-luvun alussa rippikoululla 

oli olennainen merkitys kansalaisten lukutaidon opettamisessa, tarkkailussa sekä 

ylläpidossa. Katekismuksen ja oppikappaleiden lukeminen ja ulkoa osaaminen olivat 

keskeisiä rippikoulun tehtäviä.73 Opillisen ja uskonnollisen aspektin lisäksi rippikouluun 

liittyi myös sosiaalinen ulottuvuus. Nimimerkki ”Mummonen” muistelee omaa 

rippikouluaikaansa:  

Tuntui kuin olisi päässyt toiseen kastiin, pois lapsuudesta ja nyt oli nuori, 

ainakin hyvin lähellä sen portteja.  - - Rippikouluaika oli ihanaa aikaa. Sai 

nähdä toisten kylien tyttöjä, poikiahan ei nähnytkään kuin yhtenä päivänä, 

jolloin oltiin kaikki koolla ja harjoiteltiin kirkkoon kävelemistä itse rippipäivää 

varten. 74 

Kaupungissa, kirkonkylällä tai kiertokouluna järjestetty rippikoulu kokosi seutukunnan 

nuoret yhteen, jolloin avautui mahdollisuus myös tehdä tuttavuutta muiden nuorten, 

etenkin vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ripillepääsyä ja konfirmaatiota on perinteisesti 

pidetty niin sanottuna ”naimalupana”, eli lupana seurustella, kihlautua ja mennä naimisiin. 

Rippikoulua muisteleville omaelämäkertojen kirjoittajille yhteistä on esittää ripillepääsy 

näennäisesti siirtymänä aikuisuuteen. ”Rippikoulun jälkeen oltiin omasta mielestä melko 

aikuisia”75, kuten vuonna 1947 syntynyt mies toteaa. Vaikka kirjoittajat määrittelevät 

rippikoulun erityiseksi siirtymäksi, eivät he suoraan sillä tarkoita aikuiseksi tulemista. 

Kirjoittajat kokevat nuoruudeksi miellettyä aikaa vielä pitkälle rippikoulun jälkeen. 

Kyseessä ei siis ole mikään selkeä nuoruuden alun taikka lopun raja, vaan ennemmin 

nuoruuteen kuuluva ikäriitti, joka täytyy suorittaa tullakseen aikuiseksi ja osaksi yhteisöä. 

Rippikoululla on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut nuoren asemaa muuttava vaikutus: 

ripillepääsy toi uusia velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka nähdään aikuisten vastaavien 

veroisina.76 Rippikoulu ja konfirmaatio näyttäytyvät kirjoittajien teksteissä sysäyksenä 

kohti aikuismaisuutta ja uutta nuoruuden vaihetta. 

Ripillepääsy muutti olennaisesti nuorisoa myös ulkoisesti. ”Ripillepääsyn kunniaksi sai 

ottaa permanentin, ostaa korkokengät (minulla oli italialaiset ultrakorkeat ja kärjistä 

kapeat) ja tavallisin rippilahja oli rannekello, useimmille ensimmäinen oma. Pojat saivat sen 
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ensimmäisen tumman pukunsa, tytöillä oli valkoinen leninki ja tupeerattu permis.” 77, 

muistelee nimimerkki ”Tyttö nimeltä Raimo”. Permanentti ja aikuismaiset korkokengät 

olivat selkeä muutos lapsuuden ja varhaisnuoruuden pukeutumiseen ja ulkonäköön. 

Rippikoulun perinteisiin kuuluu, että etenkin tytöt saattoivat ripin jälkeen muuttaa 

hiuslaitteitaan ja pukeutumistaan aikuismaiseksi78. Mieskirjoittajat ovat myös kuvailleet 

hyvin tarkasti rippikoulun aikaansaamia muutoksia pukeutumiseen ja ulkoiseen 

olemukseen. 

Oli puku ja hattu sekä valkoinen nailonpaita ja kravatti. Ja popliinitakki. Sen 

ajan piikkikärkisiä miestenkenkiä on myöhemmässä kirjallisuudessa kutsuttu 

siantappokengiksi. Herrasmiehen varusteet siis olivat hallussa. Rippijuhlan 

päiväksi sattui mukava ilma ja juhlivien kavereiden kanssa kuljettiin kylällä 

rippipuvussa ja oltiin melko aikuisia. 79 

     Mies s. 1947  

Rippikoulu muutti nuorten olemusta aikuisten tyylin mukaiseksi: tytöt saivat ottaa 

naiselliset permanentit ja pukeutua eri tavoin, ja samoin pojat saivat pukeutua omaan, 

useimmiten ensimmäiseen tummaan pukuun. Nuorison itsensä kannalta rippikoulu toi 

heille yhden merkittävämmän oikeuden tai luvan, tanssiluvan. ”Keskikoulun lomassa tuli 

käytyä rippikoulu. Se virallinen ja perinteinen naimalupa Nuorille, minulle ja monelle 

muulle, rippikoulun tärkein tulos oli lupa lähteä lavatansseihin.”80 Tansseihin ja 

tanssilavoille ei ollut asiaa, mikäli ripillä ei ollut käyty.81 Tanssiminen ja tanssilavakulttuuri 

asettuvat vahvasti aikuisten kulttuuriksi ja maailmaksi, josta nuorilla oli lupa päästä vasta 

osallisiksi suorittaessaan velvollisuutensa, rippikoulun.  

Nuoruuteen ja aikuistumiseen liittyy myös muita nuorille ominaisia riittejä ja ikäsymboleja. 

Ikäsymbolit ovat useimmiten nuorten itsensä muodostamia näkemyksiä siitä, mitä 

aikuisuuteen ja aikuismaiseen käytökseen ja olemukseen kuuluu. Symbolit liittyvät yleensä 

liikkumavapauteen, nautintoaineisiin, rahaan ja seksuaalisiin suhteisiin.82 Lapsilta ja 

nuorilta kiellettyjen asioiden tekeminen näyttäytyy aikuisuuden ja nuoruuden rajojen 

koetteluna. 1940-luvulla syntyneiden teksteissä alkoholiin, tupakkaan tai muihin päihteisiin 

ei vielä viitata usein, mutta sen sijaan 1950-luvulla syntyneiden kirjoituksissa suhtaudutaan 

ja kerrotaan avoimemmin päihdeaineiden käytöstä ja niiden merkityksestä. ”Leena” on 
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kirjoittanut kokemuksistaan erilaisten päihteiden kanssa. Hän muistelee ensimmäistä 

kokemustaan alkoholin ja tupakan kanssa: 

- - neljännellä luokalla maistoin ensimmäisen kerran tupakkaa. Se oli pahaa, 

mutta sen polttaminen takasi pääsyni ryhmään joka koostui aika hyvin 

koulussa pärjäävistä, mutta ei kovin varakkaista oppilaista. Yhteisön kaipuu, 

kuuluminen johonkin ryhmään ja siellä hyväksytyksi tuleminen olivat asioita 

joita kiihkeästi halusin. 

Menimme Merjan kanssa Meilahden Alkon eteen ja odottelimme aikamme 

kunnes paikalle tuli nuhjuisissa vaatteissa vanhempi mies joka kävi ostamassa 

meille punaviinipullon muutaman markan hakupalkan vastineeksi - - 

Viinipullo tyhjennettiin eräänä lauantaina - - . Se maistui kamalalta, siitä tuli 

paha olo ja aamullakin oli pää outo ja vatsa kipeä. Tätä emme tosin 

tunnustaneet toisillemme emmekä kenellekään muullekaan, vaan olimme 

ylpeitä kun eräs nuoruuteen kuuluva riitti oli tehty ja takanapäin. 83 

Tupakan polttoon ja muihin nautintoaineisiin liittyy vahvasti yhteisön paine, kuten 

lainauksen nainen muistelee todetessaan kaivanneensa osaksi tiettyä toveriryhmää. Nainen 

muistelee myös, että heidän toveripiirinsä nuorilla oli tiedossa mistä saisi esimerkiksi 

pilveä, mutta sitä he eivät uskaltaneet kokeilla kiinnijäämisen pelossa. Sen sijaan kynnys 

alkoholin kokeiluun oli matalampi. Leenan mukaan he tiesivät kyllä tekevänsä rikoksen, 

mutta kyseessä oli tärkeä ja jännittävä riitti – ”muuten pysyisi ikuisesti lapsena.” Myös 

päihdeaineet lukeutuivat nuorilta kiellettyyn aikuisten kulttuuriin ja maailmaan, ja useat 

kirjoittajat toteavatkin, että tupakan poltosta tai alkoholin kokeilusta tuli ”aikuismainen 

olo”. 

 

1.2.2. ”Nyt ne on alkaneet” – Tytöstä nuoreksi naiseksi 

 

Tytöstä naiseksi aloin muuttua, kuukautisista ei meillä puhuttu, olin pienenä 

"kissankiikkuja" narulla kuivumassa nähnyt, niitä ne on, oli äiti kertonut, kun 

olin siteitä ihmetellyt. Sain ostaa kaupasta omalle "kissalle kiikut", kuminauha 

vyötärölle, siihen sidottiin siteen päät, moisia tuskin enää näät? 84 

     Nainen s. 1941  

Naiskirjoittajien teksteissä nuoruuden ja murrosiän alku ei määrity pelkästään 

aikuisuuteen viittaavien kokeilu- tai kokemusriittien kautta. Kirjoittajien kokema naiseus ja 

nuoruus sen sijaan kulminoituvat fyysisiin muutoksiin, kuukautisten alkamiseen. Viisi 
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naiskirjoittajaa85 on rakentanut nuoruusmuistonsa ja kirjoituksensa aloituksen 

ensimmäisten kuukautisten alkamiseen, merkittävään ulkoiseen muutokseen tytön ja 

naisen elämässä. Lisäksi muutamat muut naiskirjoittajat viittaavat lyhyesti teksteissään 

kuukautisiin ja niiden aiheuttamiin tunteisiin. Ensimmäiset kuukautiset ovat naisen 

elämässä merkittävä fyysinen, mutta myös sosiaalinen ja rituaalinen tapahtuma, vaikka 

länsimaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa kuukautisilla ei ole yhtä suurta rituaalista 

merkitystä kuin monissa Lähi-idän ja Afrikan kulttuureissa. Tästä huolimatta kuukautisten 

keskeisestä kulttuurisesta merkityksestä kertoo se, että tutkimusten mukaan lähes kaikki 

naiset pystyvät muistamaan ensimmäiset kuukautisensa ja siihen liittyvät tunteet vuosien 

jälkeenkin.86 

Naiskirjoittajien kuukautisten alkamiseen liittyvistä muistoista on tulkittavissa erilaisten 

tunteiden ja odotusten kirjo. ”Leenan” kertomus alkaa kuvauksella siitä, kuinka hän 

keväisellä koulumatkalla hyppi vielä onnellisena lätäköiden päällä, mutta kotimatkalla itku, 

paha olo ja vatsakipu muuttivat tunnelmaa:  

Pelästyin ja kurkustani lähti samea huuto: Äiti! Auta! Minä kuolen! Minusta 

tulee verta! Kun äiti illalla tuli töistä, olin nukkuvinani omassa sängyssäni. Olin 

niin kippurassa kuin voin, niin pienenä kuin ikinä osasin, niin hiljaa että tuskin 

hengitinkään. Kun äiti sitten lopulta nosti peittoa, en sanonut mitään, näytin 

vain verisiä reisiäni ja aloin uudestaan itkeä. Äiti oli niukkasanainen ja käski 

minun nousta ylös pesulle. - - äiti kertoi, ettei mitään hätää ollut, mutta se mitä 

nyt oli tapahtunut, tapahtui uudelleen ja uudelleen joka kuukausi, loputtomiin. 

- - Lapsuus on nyt loppu, sanoi äiti. 87  

Osalle naiskirjoittajista kuukautisten alkuun liittyy vahvasti säikähdys, Leenan kohdalla 

myös pelko, että jotakin on pahasti vialla. Naiskirjoittajien teksteistä ja kokemuksista on 

päällimmäisenä tulkittavissa 1950-luvun seksuaalikasvatuksen vähäisyys tai suoranainen 

puute.  Koulujen kunnollista sukupuolivalistusta alettiin vaatia vasta 1960-luvun lopulla.88 

Siihen asti ensisijainen tiedon lähde oli omat vanhemmat sekä koulutoverien kertomat 

tarinat. Kuukautisten alkaminen on aiheesta kirjoittaneiden naisten kohdalla selkein 

lapsuuden ja nuoruuden rajapyykki – ”Lapsuus on nyt loppu”, kuten Leenan äiti oli todennut. 

Äidin rooli nousee esille vahvasti kirjoittajien muistoissa: kirjoittajille oli tärkeää kertoa 

kuukautisten alkamisesta äidille ja myös näin saada neuvoja käytännön toimintaan. 
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Kirjoittajien muistoista voidaan tulkita myös toive ja odotus eräänlaisesta sosiaalisesta 

hyväksynnästä ja muutoksen positiivisesta vahvistamisesta. Osa kirjoittajista koki 

pettymyksen, kun äidin reaktio olikin käytännöllisen neuvova ja hieman häpeilevä. Äidin ja 

tyttären välinen avoimuus vaihtelee kirjoittajien kesken. Osaa kirjoittajista äiti oli jo 

valmistellut tulevaan tapahtumaan, mutta osan kokemusta värittää äidin ja tyttären 

yhteinen jaettu hiljaisuus ja näennäinen tietämättömyys asiasta. Vuonna 1950 syntynyt 

nainen muistelee kuukautistensa alkamista ja niiden salaamista: 

Oli kesäkuu ja sateisia päiviä niin ettei minua kaivattu ulkotöihin eikä äitikään 

hoputtanut mihinkään. En tiedä arvasiko hän mitä oli tapahtunut. Ehkä hä-

nestä oli helpompaa olla huomaamatta. - - Itkeä tuhertelin ja revin vanhoista 

ikkunaverhoista suojaa pikkuhousuihini. Lauantaina poltin niin housut kuin 

harsoverhositeetkin saunan pesässä. 89 

Lainaus kertoo paljon kuukautisiin liittyvästä vaikenemisesta ja häpeästä, ja saman koke-

muksen jakavat muutkin kuukautisista kirjoittavat naiskirjoittajat. Lainauksen nainen ei ol-

lut uskaltanut kertoa kuukautistensa alkamisesta edes äidilleen, mutta arveli tämän kyllä 

tienneen mutta samalla tavoin vaienneen aiheesta. Nainen joutui omatoimisesti selvittä-

mään ja etsimään sopivat kuukautissuojat, mutta samaan aikaan salaamaan kuukautistensa 

alkaminen. Häveliäisyys aiheesta ulottui myös kodin ulkopuolelle julkisiin tiloihin, etenkin 

kouluun. Kirjoittajat muistavat koulun vaikeana ympäristönä kuukautisten aikaan. Peittely 

ja salailu olivat koulujen puutteellisten tilojen ja vaativien opettajien takia vaikeaa.  Häpeily 

esti osaa kirjoittajista kertomasta liikunnanopettajalle kuukautisistaan, ja jännittäen he 

osallistuivat normaaliin tapaan liikuntatunnille. Osalle kirjoittajista kokemukset olivat kui-

tenkin hieman avoimempia, kuten nimimerkki ”Tyttö nimeltä Raimo” toteaa: ”Kuukautisten 

aikana ei tarvinnut osallistua voimisteluun eikä urheiluun; silloin jäätiin istumaan sivupen-

kille ja sanottiin ”istun” ja opettaja merkitsi päivämäärän vihkoonsa. Kontrolli toimi eikä 

päästy pinnaamaan.”90  

Vaikka kuukautisiin ei länsimaisissa kulttuureissa liitetä epäpuhtautta tai saastumista, on 

kyseessä kuitenkin sosiaalisesti vaiettu ilmiö. Kuukautisista ja niihin liittyvistä oireista ei 

ole soveliasta keskustella julkisesti. Vaikka kirjoittajaotannasta on valtaosa naiskirjoittajia, 

yllättävän harva on kuitenkin sisältänyt kirjoitukseensa muistot kuukautisista. Aiheen yk-

sityisyys voi olla yksi tekijä, miksi siitä on jätetty kirjoittamatta. Sen sijaan ne kirjoittajat, 
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jotka aiheesta avoimesti kirjoittavat, ovat kuvailleet yksityiskohtaisesti kuukautistensa al-

kamisen sekä kuukautissuojien käytön ja niiden hankaluuden. Kauppojen hyllyille oli tullut 

jo hygieenisiä intiimisuojia, mutta useat nuoret saivat vielä tyytyä kotitekoisiin sideharso-

suojiin, tai ”rätteihin”, kuten kirjoittajat itse viittaavat. Vuonna 1952 syntynyt nainen tokai-

seekin äitinsä yrittäessä neuvoa siteiden virkkausta: ”Siihen en kuitenkaan suostunut, sillä 

kyläkaupassa olin nähnyt valmiita paketteja – Monellaa sen olla piti!” 91 

Kuukautisten lisäksi monen naiskirjoittajan nuoruuden ”minä” heräsi myös muihin 

muutoksiin vartalossaan: pituuskasvuun, rintojen muodostumiseen sekä muiden 

naisellisten muotojen ilmaantumiseen. Muutokset nuoren ulkoisessa olemuksessa asettavat 

nuoren niin hänen itsensä kuin myös ympäröivän yhteisön huomion alaiseksi, ja näin 

kuukautisten tavoin muuttuva vartalo aiheutti kirjoittajien nuoruudessa ristiriitaisia 

tunteita. Naisellisen vartalon muotoutuminen merkitsi myös oman seksuaalisuutensa 

tiedostamista. Esimerkiksi vuonna 1952 syntynyt nainen kuvailee oman viehätysvoimansa 

huomaamistaan:  

”Tykkäsin kulkea linja-autolla, koska siinä useimmiten oli eräs tietty kuski, 

joka silloin tällöin katsoi minuun peilistä virnistäen. Minä tietysti punastuin ja 

painoin pääni, mutta kurkistin peiliin uudestaan vähän väliä. Aloin kehittyä 

naiseksi aika varhain ja häpesin isoja rintojani. Ryhtikin muuttui 

kumarammaksi, kun yritin peitellä muotojani.” 92  

Yllättävä ympäristön antama huomio ja palaute asettivat nuoren uuteen tilanteeseen, mikä 

usean naiskirjoittajan kohdalla aiheutti oman vartalon piilottelua ja tietynlaista häpeän 

tunnetta. Selkeä erilaisuus, joko muita varhaisempi tai myöhäisempi kypsyminen nosti 

nuoren erilaiseen asemaan. ”Rintojen kasvu oli kivuliasta ja kiusallista. Olin etunenässä 

verrattuna luokan muihin tyttöihin. Hävettävää.”93, muistaa vuonna 1955 syntynyt nainen. 

Ulkoinen palaute omasta ulkonäöstä sekä sen muutoksista ja erilaisuudesta saatiin myös 

toisesta suunnasta, vertaistovereilta. Nimimerkki ”Pieni tyttönen vuosimallia 1942” 

kuvailee tunteitaan havaittuaan tovereidensa erilaisuuden: ”Maija esittelee kohonnutta 

nänniään, on siitä ylpeä. Minä koitan omaani – ei vielä mitään! Harmittaa! Toisilla jo… 

ainakin ne kehuu… moonikset.”94  Kirjoittaja kokee jääneensä jälkeen kehityksessä 

ystävistään ja harmittelee tilannetta, toveripiirissä on nähtävissä jakautuminen 

”kehittyneisiin” ja ”kehittymättömiin”. 
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Kaikille kirjoittajille muutokset eivät olleet täysin negatiivinen ja hävettävä asia. ”Vartaloni 

oli alkanut muotoutua, vaatteet tuntuivat ahtailta, en ollut enää pelkästään pitkiä sääriä. Olo 

oli kiusaantunut, aloin vasta tutustua tuohon peilikuvani kummajaiseen. Kehitysvaiheessani 

muuttuminen perhoseksi oli alkanut.”95 Toteaa vuonna 1942 syntynyt nainen 

havaitsemistaan kehonsa muutoksista. Lainauksen naisen tavoin monet muut 

naiskirjoittajat jakavat kiusaantumisen tunteen liittyen omaan uuteen ja erilaiseen 

ruumiiseen, peilikuvan kummajaiseen. Nainen kuitenkin tiedostaa, että muutos on kohti 

jotain uutta, naiseutta, johon hän viittaa perhoseksi muuttumisella.  

Lapsuudessa keväinen pihkantuoksu koulutien varrella tiesi hyvää. Kevät oli 

saapumassa ja jälleen yksi vuosi vähemmän oli matkaa kaivattuun 

nuoruuteen, jolloin tyttömäisen pyöreästä vartalosta nousisi nuoren naisen 

napakat rinnat, kapea uuma, - - Naiseksi varttuvan tytön mieleni lauloi 

odotusta.96  

Osalle kirjoittajista nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvät muutokset olivat kaivattuja. ”Ritva 

Liisa” on kiteyttänyt tekstissään naiseksi varttuvan nuoren tytön toiveet ja odotukset. 

Vertauskuvanaan hänellä on ollut muutaman vuoden vanhempi, jo aikuismaiseksi kypsynyt 

isosisko, jonka mallia hän toivoisi seuraavansa.  

1.2.3. Omaan seksuaalisuuteen herääminen osana nuoruutta 

 

Seksuaalisuus, oma seksuaalinen herääminen sekä kokemukset vastakkaisen sukupuolen 

kanssa kuuluvat aikuisuuteen siirtäviin symbolisiin kokemuksiin nuoren omissa 

ikämäärittelyissä. Seksuaalinen toiminta mielletään aikuisuuteen kuuluvaksi, jolloin oman 

seksuaalisuuden korostaminen ja käsittely on osa matkaa kohti aikuisuutta. 

Omaelämäkertojen kirjoittajista nais- ja mieskirjoittajilla on erilainen suhtautumistapa 

omaan seksuaalisuuteensa. Yleisesti ottaen naiskirjoittajat ovat reflektoineet omaa 

muuttuvaa seksuaalisuuttaan tarkemmin kuin mieskirjoittajat. Naiskirjoittajat keskittyvät 

kuvaamaan murrosiän tuomia niin ruumiillisia kuin henkisiä muutoksia, kun 

mieskirjoittajien painotus on enemmän ensimmäisissä seksuaalisissa kokemuksissa sekä 

muuten vastakkaisen sukupuolen kanssa toimimisessa. Kaikki omaelämäkerroissa kuvatut 

seksuaaliset kokemukset ovat heteroseksuaalisia. Yksikään kertomus ei kuitenkaan ollut 

selkeästi oman ”seksuaalisuuden historia”, vaan seksuaalisuuteen liittyvät kohdat ovat osa 
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laajempaa tarinaa. Oma vartalo ja tunnekuohut jäävät mieskirjoittajilla vähemmälle 

huomiolle, vaikka ulkonäköpaineet nousevat heidänkin teksteissään jossain määrin esille.  

Mieskirjoittajien teksteihin ja muistoihin liittyy olennaisena tekijänä rehvastelu 

kaveriporukalle, kuten vuonna 1947 syntynyt mies muistelee: 

- - Rohkeimmat kourivat orastavia rintoja ja likat kirkuivat - - Sitten oli näitä 

ujoja, jotka eivät rohjenneet, kuin kaukaa katsella ja jossain omissa sakeissaan 

kertoa omista erittäin hurjista tempauksistaan. Ne olivat tapahtuneet 

poikkeuksetta toisella paikkakunnalla, jossa kukaan tuttu ei juuri käynyt. - - 

Kaikesta piti näkyä, että kyllä tässä melkoisia poikia oltiin.97 

Mieskirjoittajien muistoista on nähtävissä toveripiirin painostus ja tarve esittää 

kokeneempaa mitä oikeasti oli. Monesti kirjoittajilla itsellään tai heidän tovereillaan ei ollut 

edes tarkkaa käsitystä, miten naisten ja miesten väliset suhteet toimivat. Vuonna 1949 

syntynyt mies on rakentanut omaelämäkertatekstinsä seksuaalisuuden kautta otsikon 

”Oppivuodet” alle: 

Maalaistalon mukulat näkivät kaikenlaista, myös sonnin puuhailut lehmien 

kanssa. Asiaa ymmärtämättä seurasin touhua silmä kovana. - -  Sattuma 

ohjasi. Tylsän hiljaisena kesäsunnuntaina kiertelin vintissä, tutkin kirjakasaa. 

Silmiini osui Eelis Gulinin Avioliitto. Selailin aikani kuluksi, osuin 

sukupuolielämään. Hellanlettas! Luulin kirjaa kuivan uskonnolliseksi, mutta se 

olikin murrosikäisen aarreaitta. Yhdynnästä, ehkäisystä, kaikkea jännää. 98 

Lainauksen mies muodosti oman seksuaalisen tietämyksensä ja odotuksensa löytämiensä 

kirjojen varaan. Hän toteaakin vielä: ”Näistä muruista kasasin kuvaa miehen ja naisen elä-

mästä. Mielikuvitus lensi, miten minä sitten.” Tiedonpuute ja ristiriitaisista lähteistä muo-

dostettu kuva miehen ja naisen suhteesta vaikutti usean mieskirjoittajan myöhempään sek-

suaalielämään ja etenkin sen vaikeuteen. Vuonna 1947 syntynyt mies muutti nuorena Hel-

sinkiin mukanaan vain yksi isän antama ohje ja tietämys sukupuoliasioista: ”varo sinä niitä 

kaupungin naisia.”99 Hän muistelee tietämättömyyden estäneen häntä muodostamasta ter-

vettä suhdetta kehenkään naiseen.  

Vaikka mieskirjoittajat kirjoittava seksistä ja seksuaalisuudesta avoimemmin, on heidän 

kertomuksissaan myös käsitelty jossain määrin tunne-elämää ja parisuhteen 

muodostamista.  Vuonna 1947 syntyneen miehen nuoruusmuistossa suuremman roolin saa 

ensisuudelma ja ensimmäisen tyttöystävän saamisen aiheuttamat tunteet, ei niinkään 
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ensimmäisen seksuaalinen kokemus. ”En koskaan aikaisemmin ollut suudellut tyttöä sillä 

tavalla, jos ketään tai mitään. Sekapäisenä, kuin huumaantuneena, palasin sinä iltana kotiin 

vasta keskiyön jälkeen. En voinut uskoa, että se oli totta. Minulla oli tyttöystävä, sussu.”100 

Mieskirjoittajat eivät ilmaise teksteissään tunteitaan naisten tavoin, mutta erityisesti 

seurusteluun, seksiin ja ensimmäisiin tyttöystäviin liittyvissä kohdissa omat tunteet ja 

niiden erittely nousevat esille myös mieskirjoittajilla. 

Mieskirjoittajat eivät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suoraan kuvaile 

seksikokemuksiaan, vaan sen sijaan kiertävät aihetta kiertoilmauksin. Naiskirjoittajat ovat 

kirjoittaneet seksistä sitäkin vähemmän, mutta nimimerkki ”Diana K” kirjoittaa 

kokemuksistaan poikkeuksellisen avoimesti.101 Hän muistelee omaa ensimmäistä 

seksuaalista kokemustaan ja sen aiheuttamia tunteita: 

Seuraavana lauantaina (se oli Juhannuksen aikaa), kun palasimme tansseista, 

hän pyysi minua telttaansa jonka oli pystyttänyt kotipihalleen. Tietysti minä 

menin! - - Aamupäivällä isä raivosi ja huusi, sanoi häpeävänsä koko suvun 

edestä minun takiani. Minä en ymmärtänyt miksi kun ei mitään ollut tapah-

tunut. 

Oli jo heinäkuun puoliväli kun tapasimme seuraavan kerran tansseista 

palatessa. Seurasin häntä taas hänen kotiinsa. Nyt annoin sen tapahtua. Se 

tuntui terävänä ja kipeänä vihlaisuna ja oli nopeasti ohi. 102 

Lainauksesta on keskeistä huomata, että kirjoittajalla itsellään ei ollut yhtä jyrkkää 

suhtautumista seksin harrastamista kohtaan. Sen sijaan hänen isänsä oli suuttunut ja 

haukkunut tyttären epämoraalisen käytöksen ja toiminnan takia, vaikka naisen omien 

sanojen mukaan ”mitään ei ollut tapahtunut”. Ripityksestä huolimatta nainen tapasi pojan 

vielä uudemman kerran, tällä kertaa jotain myös tapahtui. ”Diana K” jäi vielä pohtimaan 

tunteitaan:  

Päässäni pyöri sellaisia kysymyksiä kuin: olinko minä nyt syntinen ja olinko 

minä nyt todella hänen tyttönsä. Halusin olla hänen. Mutta isä raivosi taas, jos 

mahdollista vielä enemmän. Nyt hän ei voisi kävellä kylätiellä edes, niin suurta 

häpeää olin tuottanut. 

Kirjoittajan ratkaisu ahdistavaan tilanteeseen oli muuttaa sisarensa luokse Ruotsiin, pakoon 

menetettyä mainetta. Nuorten naisten kohdalla varhaiseen sukupuoliyhteyteen liittyi 

pitkään juuri maineen menetys sekä ei-toivottu raskaus. Perheen ja yhteisön tuomitseminen 
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saattoi olla voimakasta. Vuonna 1942 syntynyt nainen muistelee: ”Eräs luokkatoverini oli 

’mennyt liian pitkälle’, ja hän alkoi odottaa lasta. Molemmat erotettiin koulusta ja he menivät 

naimisiin.” 103 Isättömän tai avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen saaminen oli vielä 

1950- ja 1960-luvulla pahin mahdollinen tilanne, ja johti etenkin kouluikäisenä 

erottamiseen koulusta, puhumattakaan yhteisön juoruista ja naiseen kohdistuvasta 

paheksunnasta. 

Sinikka Aapola esittää teoksessaan Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset iän 

määrittelyt (1999), että sukupuolten seksuaalisuudessa on nähtävillä kaksinaismoralismia. 

Sukupuolisesta aktiivinen tyttö leimautuu ”huonomaineiseksi”, kun taas pojat eivät saa 

kielteistä määrittelyä seksuaalisen aktiviteetin perusteella. Tyttöjen kynnys 

sukupuolielämän aloittamiseen onkin perinteisesti korkeampi ollut korkeampi kuin pojilla; 

maineenmenetyksen pelko ja tyttöjä hillitsevä sosiaalinen kontrolli vaikuttavat seksuaalisen 

suhteen aloittamiseen.104 Pojilla on myös maineensa, mutta tyttöjen kohdalla juuri 

seksuaalisuus on keskeinen tekijä. Maineen menettämisen pelko on nähty rajoittavan 

tyttöjen osallistumista myös muihin yhteiskunnallisesti epäsopiviksi nähtyihin tekoihin – 

maineen voi siis menettää mistä tahansa syystä, jolla harvemmin on edes tekemistä seksi 

kanssa.105 Nimimerkki ”Mirjami” on pohtinut ja muistellut omaa parisuhdettaan ja sekä 

seksuaalisuuden kaksinaismoralismia: 

Pitäisi antaa ja toisaalta ei pitäisi. Pihtaajat eivät poikia kiinnosta, mutta 

jälkeenpäin helpot antajat luokitelleen huonoiksi tytöiksi, ja he saavat 

osakseen kaikenlaisia nimityksiä. Järkevänä tyttönä tilaan ajan 

Ylioppilaskunnan terveysaseman gynekologille. - - Lopulta saan takelleltua, 

että minulla on kyllä vakituinen poikaystäväkin ja tarvitsisin ehkäisypillereitä. 

- - Pääsen eroon neitsyydestä, ja Tommykin lienee tyytyväinen päästessään 

hellittämättömän ja kärsivällisen yrittämisen jälkeen päämääräänsä. Kaikki 

on hyvin. 106 

Mirjamin viimeinen lause ”Kaikki on hyvin” on lähinnä sarkastinen huomautus. Hän 

tiedostaa asemansa parisuhteessa, että ilman suostumista seksuaaliseen suhteeseen, ei 

heidän suhteella ole tulevaisuutta. ”Mirjami ei halunnut kuitenkaan enää syödä e-pillereitä 

ja tuloksena oli raskaus. Hän harkitsi tilanteessaan raskauden keskeytystä, mutta abortti oli 

vielä laiton hänen raskautensa aikana. Sen sijaan kaksi muuta naiskirjoittajaa kirjoittavat 

avoimesti hyödyntäneensä abortin laillista mahdollisuutta, ja pitäneen tätä hyvänä 
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asiana.107 1960-luku luonnehditaan usein seksuaalisen vapautumisen ajaksi, ja etenkin 

vuotta 1965 ”seksuaalikevääksi”. Tällöin nousivat pinnalle vaatimukset aborttilain 

uudistamisesta, perhesuunnittelun edistämisestä, koulujen sukupuolivalistuksen puolesta 

sekä homoseksuaalisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Näkyvä muutos 

etenkin naisten vapaudessa oli ehkäisyn tehostumisen ja sen saatavuuden helpottuminen. 

Esimerkiksi merkittävä keksintö, e-pillerit, yleistyivät 1960-luvun puolivälissä. Toinen 

merkittävä edistys oli abortin täysi laillistuminen sosiaalisin perustein vuonna 1970. Ennen 

aborttilain astumista voimaan arvioidaan Suomessa olleen laittomia raskauden 

keskeytyksiä noin 15–30 000 vuodessa108.  

 

1.3. Nuoruus liukuu aikuisuuteen – Työtä ja perhearkea 
 

Työhön oppiminen alkoi jo varhaislapsuudessa. Suurperheessä jouduimme 

tekemään omat työtehtävämme: siivosimme, tiskasimme laitoimme ruokaa ja 

leivoimme. Navetassa saimme omat nimikkolehmät, joiden hoidosta 

vastasimme ja joita opettelimme lypsämään. Pojat oppivat miesten työt: 

kyntämään, äestämään, puimaan, teurastamaan ja tekemään metsätöitä.109 

   ”Ritva Liisa” s. 1945  

Palkkatyö ja sen merkitys ovat olleet perinteisesti kantava osa suomalaista yhteiskuntaa. 

Itsensä ja perheensä elättäminen on ollut kunniakysymys, jota etenkin agraarisessa 

yhteiskunnassa on vaalittu ja arvostettu. 1950- ja 1960-lukujen rakennemuutos ja 

muuttoliike siirsi tätä talonpoikaiseksi ymmärrettyä perherakennetta ja ajatusmaailmaa 

myös kaupunkioloihin110. Maatalousperheen elämä oli vielä pitkälle 1960-luvulle asti 

omavaraista, jolloin arki oli leimallisesti työntekoa ja ruumiillista työtä oman perheen ja 

talouden hyväksi. Tässä ympäristössä lasten ja nuorten työpanos niin sanottuna avustavana 

perheenjäsenenä oli merkittävä.111 Lähes jokainen omaelämäkertakirjoittaja on 

sisällyttänyt nuoruusmuistoihinsa mainintoja työnteosta, joskin kaupunkiympäristössä 

kasvaneet hieman vähemmän.  
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1.3.1. ”Tarttee opetella työntekoon, ei Jumala laiskoja elätä” 

Työntekoon on 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa yhteiskunnassa opittu jo pienestä 

pitäen, ja varhaisen työn tarkoitus oli opettaa lapsille, että työnteko on yksi ihmiselämän 

kulmakivi112. Taustalla on nähtävissä perinteisen talonpoikaisen elämäntavan eteenpäin 

siirtäminen työn kautta. Tytöt oppivat äitien opastuksella kodinhoitoa ja maatilan emännän 

töitä, tehtäviä, joita heidän tulevaisuuden varalle pidettiin hyvänä osata.113 Pojat puolestaan 

koulutettiin ja opetettiin maatalouden raskaisiin työtehtäviin. Lapsuus- ja nuoruusajan 

työnteolla oli selvä tehtävänsä sitoa tulevat sukupolvet perinteiseen maatalousammattiin. 

Kaupungistuvassa Suomessa työnteon malli oli kuitenkin muuttumassa. 

Keskisuomalaisesta maaseutukaupungista lähtöisin oleva vuonna 1942 syntynyt nainen 

kuvailee nuoruutensa työntekoa ja sen vaatimuksia: 

Elämä maalaistalossa ei ollut suinkaan pelkkää tansseissa kulkemista. 

Kaikkien piti tehdä ahkerasti töitä. Sellaista sanontaa, kuin ” minua ei huvita” 

ei ollut olemassakaan. Kesällä päivät täyttyivät pelloilla, navetassa, marjassa 

ja taloustöitä tehden. 114 

Helsingissä nuoruutensa kasvanut nimimerkki ”Tyttö nimeltä Raimo” puolestaan kertoo 

kaupunkilaisnuorten työnteosta: 

16-vuotiaana aloin hankkia koulurahoja itse, kun olin päässyt 

sähkölaitokselle kesätöihin isän suhteilla. Taloudellinen riippumattomuus 

oli heppoista, sillä asuin tietenkin kotona, -- Niinä aikoina koululaiset 

menivät kesätöihin heti kun kykenivät ja töitä oli valittavaksi asti. 115 

Kahden eri ympäristöissä kasvaneen kirjoittajan muistoista näkyy työkokemusten 

erilaisuus. Maaseudulla työnteko oli edelleen vaatimus kaikille perheenjäsenille, mutta 

kaupungissa lasten ja nuorten työntekoon suhtauduttiin höllemmin ja erilaisesta 

näkökulmasta. Maaseudulla kasvaneen nuoren työhistoriaan lukeutuivat kotitilan avustavat 

työt ja myöhemmin myös varsinaiset ”aikuisten työt”. Työtä tehtiin talouden tukemiseksi, 

vaikka aina ei huvittanutkaan, työn tekemisestä ei sopinut valittaa. Kaupunkiympäristössä 

varttuneen nuoren työnteko oli puolestaan enemmän vapaaehtoista ja leimallisesti 

sesonkiluonteista. Nimimerkin ”Tyttö nimeltä Raimo” isä oli luvannut kustantaa opiskelun 

keskikouluun asti, mutta siitä eteenpäin hän kustansi itse omat opintonsa tekemällä 

kesätöitä Pikku Roban sähkölaitoksella. Kesätöistä aukeni monen muun 
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kaupunkilaisnuoren tavoin myös työura. Hän muistelee saaneensa ensimmäisestä työstään 

palkkaa 20 770 markkaa, josta osan hän antoi äidille talouden pitoon. Kaupunkioloissa 

työstä saatujen ansioiden oletettiin ainakin osittain menevän perheen talouden tukemiseen. 

Työntekoa ei toisin sanoen vierastettu kaupungissakaan, mutta työnkuva ja siihen käytetty 

aika oli huomattavasti erilaista kuin maaseudulla.  

Työnteon kokemusten erilaisuuteen voidaan nostaa kolme selittäjää: työmahdollisuuksien, 

koulutuksen sekä varallisuuden erot. Kaupunkioloissa omavaraisuus oli väistynyt 

palkkatyön ja palvelujen tieltä, jolloin tarjolla oli täysin erilaisia työtehtäviä kuin maalla. 

Omaelämäkertojen kirjoittajien kaupunkiympäristön työtehtävinä oli tytöillä pääosin 

myyjän, päiväapulaisen, harjoittelijan tai lapsenvahdin paikkoja, kun taas pojilla lähetin, 

varastopojan tai apupojan töitä.116 Kirjoittajat toteavatkin, että työstä ei ollut pulaa. Vuonna 

1950 ammatissa toimivista 15—19 vuotiaista naisista maatalouden tehtävissä toimi vielä 

40 % ja miehistä vielä selvempi enemmistö, kun jo kymmenen vuotta myöhemmin naisia 

työskenteli maataloudessa enää 15 % ja miehiäkin enää 45 %. Kaupungistuminen ja 

muuttoliike ovat työvoimarakennetta muuttaneita sekä syitä että seurauksia.  

Omaelämäkertojen kirjoittajien työkokemuksista erottuu myös selvästi jako oppi- tai 

keskikouluja käyneiden ja käymättömien välillä. Jaottelu korostuu etenkin maaseutu- ja 

kaupunkitaustaisten välillä mutta on näkyvissä myös ympäristöjen sisällä. Koulun suurin 

merkitys on sen ajallisessa sitovuudessa: nuorten ajankäytössä koulussa vietetty ja läksyjen 

tekemiseen kuluva aika haastaa työntekoon käytettävän ajan; päätoimisesti opiskeleva 

nuori ei kyennyt osallistumaan kodin työntekoon samalla tavalla kuin kansakoulun 

pakolliset luokat käynyt ja kotona asuva nuori. Maatilalla, jossa toimeentulo vaati koko 

perheen työpanosta, ei edes suostuttu lähettämään lapsia keski- saati oppikouluun asti.  

Varallisuuserot näkyivät maaseudulla siten, että varakkaammista perheistä lähtöisin 

olevilla nuorilla oli mahdollisuus keskittyä kouluun ja osallistua kotitöihin vain osittain. 

Myös kaupungissa varallisuuserot määrittelivät työnteon tarvetta. Työnteon ja tienaamisen 

tarpeesta kertoo se, että esimerkiksi vuonna 1940 syntynyt nainen muistaa äitinsä 

järjestäneen hänelle kesäharjoittelijan paikan läheisestä kioskista.117 Työpaikan 

hankkimista ei kenties suoraan käsketty tai perusteltu perheen rahan tarpeella, mutta 

työnteon kulttuurissa sitä selvästi oletettiin. Joutenoloa ei katsottu hyvällä 

kaupungissakaan. 
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Mies- ja naiskirjoittajat ovat antaneet nuoruusaikaiselle työnteolle erilaisia merkityksiä, ja 

he myös jäsentävät nuoruuttaan eri tavoin työn näkökulmasta. Kirjoittajaotannan taustoista 

käy ilmi, että mieskirjoittajien koulutustausta korreloi työnteon kanssa. Valtaosa mieskir-

joittajista on maaseudulta lähtöisin ja suorittanut vain kansakoulun, jolloin varhainen työn-

teko on saanut suuremman roolin.118 Vuonna 1941 syntynyt mies119 muistelee nuoruuttaan: 

”Minulle nuoruus merkitsi syrjäisessä kotimökissä asumista, työntekoa pienestä pitäen niin 

maataloustöissä kuin savotallakin. - - nuoruus merkitsi etupäässä ruumiillista työntekoa.” 

Nimimerkki ”Eino” nousee esimerkiksi työnteon täyttämästä elämästä maaseudulla niu-

koissa oloissa. 

Isä on aikoinaan rakentanut ja raivannut uudistilan hallaiseen korpeen jossa 

kamppaili perheen kanssa aivan uskomattoman vaikeissa olosuhteissa Na-

vetta oli täynnä karjaa lehmiä, vasikoita, hevonen, lampaita sekä kanoja. Koko 

karja laidunsi kesäisin metsälaitumilla. Karjasta saatiin ruokatalouteen liha, 

perunat ja juurikasvit omasta pellosta, kalaa järvestä sekä marjat metsästä.120 

Perheeseen oli kaikkiaan syntynyt seitsemän lasta, yksi tyttö ja kuusi poikaa. Elämä kulki 

tilan töitä ja karjaa hoitaessa, ja vanhimmat lapset joutuivat jo 12- ja 13-vuoden iässä 

traktorin ajoon. Perhe koki kuitenkin seitsemännen lapsen syntymän jälkeen suuren iskun, 

kun äiti yleiskunnon heiketessä menehtyi 41-vuotiaana. ”Kysyin isältä myöhemmin, että 

mihinkä sairauteen äiti kuoli, isä vastasi kyynelehtien, että äidin sydän vain halkesi. Äiti 

kuoli keuhkokuumeeseen.” Nuorin lapsista oli silloin vasta kolmen kuukauden ikäinen. 

Äidin kuolema tiesi perheelle entistä suurempia ponnisteluja elämisen eteen. Kotitilan 

työmäärä ja isän tahto rajoitti myös perheen lasten opiskelumahdollisuuksia. Perheen 

kuudennen lapsen lähtiessä kouluun, teki Einon isä tämän tulevaisuutta rajoittavan 

päätöksen. Isä ei halunnut ja voinut laittaa kaikkia lapsia oppilasasuntolaan, joten hän otti 

lapset kokonaan pois koulusta. Kunta ei saanut neuvotteluilla kouluasiaa ratkaistua, ja 

kaikki lapset pysyivät lukukauden poissa koulusta. Seuraavana vuonna pienimmät lapset 

laitettiin oppilasasuntolaan ja vanhimmat kolme kulkivat kotoa koulussa. Kansakoulun 

jälkeen työt jatkuivat kotitilalla, ja vaikka ansiotöitä olisi ollut tarjolla muuallakin, ei isä 

siihen lupaa antanut. 

Eino antaa kirjoituksessaan hyvin rankan ja välillä katkerankin oloisen kuvauksen työnteon 

rytmittämästä nuoruudestaan. Vanhemmalla iällä kotipihassaan vierailtuaan hän kuitenkin 
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jää pohtimaan: ”Mieleeni nousee ajatus, että onko se työ mitä täällä olemme tehneet men-

nytkin kaikki täysin hukkaan? Eihän toki! Täältä olemme saaneet vahvuuden omalle elä-

mälle. Niin useasti elämä täällä kotona oli tien puutteen vuoksi ankeaa, rankkaa sekä taka-

pajuistakin, mutta nälissään ei ruokapöydästä koskaan tarvinnut lähteä.” Eino ei ole katke-

roitunut nuoruudestaan, vaan näkee raskaassa työnteossa ja elämässä myös hyvät puolensa. 

Työnteko ei näyttäydy täysin nuoruutta varjostavana. Esimerkiksi nimimerkki ”Käpytikka 

1941” muistelee aloittaneensa työelämänsä kymmenvuotiaana kylvöporukassa ja näin 

myös viettäneensä nuoruuteensa työnteossa. 121 Hän ei kuitenkaan koe katkeruutta työnte-

osta, päinvastoin hän näkee työnteon elämänpolkunansa.122  

Naiskirjoittajien kohdalla hajontaa on huomattavasti enemmän. Naisten tekstit voidaan ja-

kaa maaseutu- ja kaupunkitaustaisiin nuoruuden työkokemuksiin. Maaseudulla kasvaneet 

naiskirjoittajat mieltävät työnteon kiinteäksi osaksi lapsuutta ja nuoruutta. Heille on kuiten-

kin myönnetty vapautus kodin töistä koulun ansiosta, mutta työn teossa oli oltava etenkin 

kesäisin ja maatalouden sesonkiaikoihin. Maaseudulla kasvaneista kirjoittajista suurin osa 

on kansakoulun suorittaneita, jolloin he ovat myös astuneet työelämään nuorempana. Heille 

tärkeimmäksi nousee työstä saatu kunnioitus, ei niinkään taloudellinen hyöty. Kaupunki-

laisnuorille työnteko merkitsi aluksi kotiaskareiden auttamista ja myöhemmin itsenäisty-

mistä ja oman rahan saamista. Kaupungissa varttunut ”Leena” muistelee ensimmäistä an-

siotyötään ja suhdettaan työntekoon: 

Jo seuraavana kesänä ansaitsin itse rahaa. - - Terttu kysyi minulta voisinko 

viedä heidän pikkutyttöään Pirjoa muutamaksi tunniksi päivittäin puistoon - - 

kerroin ylpeänä illalla kotiväelleni, että minäkin menen sitten huomenna töi-

hin. Sillä hetkellä tunsin olevani tasavertainen muiden perheenjäsenten 

kanssa, sillä työ ja sen tekeminen, ne ovat ihmisarvon perusta, ilman työtä ih-

minen oli näkymätön nolla, tämä eetos iskostui mieleeni varhain jo ennen op-

pikouluun menoa. 123 

Osallistuminen työntekoon on jo varhain nähty askeleena eräänlaiseen tasa-arvoistumiseen 

tai kumppanuuteen aikuisten kanssa124. Työnteko ja osallistuminen rahan tienaamiseen voi-

daan siis nähdä siirtymänä aikuisten maailmaan, ja juuri tällaiseksi valtaosa kirjoittajista 

oman nuoruudenaikaisen työntekonsa näkevätkin. He ovat osa savottajätkien porukkaa tai 

                                                           
121 055_M_1941. 
122 Kaisa Vehkalahti tekee samankaltaisia huomioita myös sota-ajan sukupolvien kokemuksista Oi-
nuoruus aineistoon pohjautuvassa artikkelissaan ”Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920–1930-luvulla 
syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä”. Artikkeli ilmestyy kesällä 2014. Vehkalahti 2014, 
58—87. 
123 220_N_1952. 
124 Korkiakangas 1996, 77. 
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myymälöiden ja tehtaiden vanhempien naisten piiriä. Työelämä, oli se sitten varhainen tai 

koulujen päättymisen jälkeinen, ei kuitenkaan suoranaisesti nouse kirjoituksissa nuoruu-

den päätepisteeksi. Nuoruus on liukuva käsite, ja se monella kirjoittajista se jatkuu ”työpai-

kan nuorimpana” vielä pitkälle työelämään. 

 

1.3.2. ”Meillä ei ollut mitään, mutta meillä oli ihan kaikkea” – Perheen perustaminen 

Nuoruuteni katson päättyneen, 3. päivä elokuuta 1980 kello 18.00. Silloin olin 

lankoni kanssa ottamassa uimahyppykuvia. - - Kuvaukset keskeytyivät, koska 

järvellä nousi niin kova tuuli, että vene ei pysynyt paikallaan. Tuohon 

myräkkään päättyi kesän -80 ihmeelliset helteet ja seuraavana päivänä 

minusta tuli isä. Nuoruus oli päättynyt. 125 

    Mies s. 1954  

Kun kirjoittajien muistoissa nuoruuden alku sai hyvinkin vaihtelevia pisteitä ja 

käännekohtia, on nuoruuden loppupuoli huomattavasti heterogeenisempi ja yhtenäisempi 

kokemus lähes koko kirjoittajakunnalla. Jos nuoruuden alkua oli vaikea määritellä, niin 

nuoruuden loppua selkeimmin representoivaksi tapahtumaksi nousee avioliitto sekä 

perheen perustaminen. Varsinkin tyttöjen kohdalla tyttöiän katsotaan päättyvän joko 

sukukypsyyteen tai työkykyisyyteen, mutta viimeistään avioliittoon.126 Suomalaisessa 

kulttuurihistoriassa pariskunnan muodostaminen on muuttunut vuosisatojen saatossa. 

Tyttöjen ja poikien keskinäinen julkinen seurustelu oli pitkään sopimatonta, mutta silti 

suomalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluvat olennaisena osana yöstelyt, riiamiset ja 

erilaiset naimakumppanin löytämiseen tähtäävät juhlat ja tapahtumat.127  

Suuriin ikäluokkiin kuuluvat omaelämäkertamuistelijat ovat ahkerasti muistelleet 

ensimmäisiä seurustelukokemuksiaan sekä tulevan aviopuolisonsa kohtaamista. 1950- ja 

1960-luvuilla aktiivinuoruuttaan eläneiden kirjoittajien seurustelukuviot noudattavat 

kahdenlaista kaavaa. Vuonna 1942 syntynyt nainen muistelee erästä useiden kirjoittajien 

kuvailemaa käytäntöä: ”Useimmat tytöt luokallani 'riiasivat' viisitoistavuotiaina. Yleensä se 

oli vain kävelyä iltaisin käsi kädessä, ja pussailua pimennossa.” Viaton seurustelu tai 

riiaaminen vastakkaisen sukupuolen, etenkin koulutoverin kanssa liittyy olennaisesti 

elämänvaiheeseen ennen rippikoulua. Kirjoittajat ovat muistelleet rippikoulun merkitystä 

                                                           
125 241_M_1954. 
126 Tuomaala 2011, 48. 
127 Nieminen 1993, 20. 
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”naimalupana”128, mutta myös lupana aloittaa seurusteluelämä. ”Rippikoulua pidettiin 

rajana olla myöhempään ulkona, styylata ja mennä hippoihin.”129 muistelee nimimerkki 

”Tyttö nimeltä Raimo”. Toinen muistoissa näkyvä seurustelutapa liittyy rippikoulun 

mahdollistamaan uuteen sosiaaliseen elämään, tanssilavojen ympäristöön. 

Nuoruuden aika oli kirjoittajille kuitenkin vielä huomattavasti vapaampaa aikaa 

parinmuodostuksen suhteen. ”Erja” muistelee seurustelun ja poikien aiheuttamia ajatuksia 

ja merkityksiä: 

Pojat, pojat! Koko ajan piti olla joku, mietin sitä oikein. Ilman poikaystävää 

olisin tuntenut itseni luuseriksi.  Ei vaan: siitä huolimatta, että koko ajan 

tunsin itseni luuseriksi, seurustelu jonkun kanssa antoi fiiliksen, että olen 

ihan kelvollinen. Tapaileminen oli äidin takia vaikeaa, mutta yrittää piti. 
130 

Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, ja etenkin suurten ikäluokkien aktiivinuoruuden 

ajanjaksoa 1950- ja 1960-luvuilla on luonnehdittu vahvasti seksuaalisen vapautumisen 

aikana131, mikä tarkoitti myös vapautuneempaa kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen 

kanssa. Kaikille ensimmäinen poika- tai tyttöystävä ei suinkaan ollut se tuleva aviopuoliso, 

kuten aiempien ikäluokkien kohdalla oli yleisempää. Kirjoittajan lisäksi useat muut 

kirjoittajat muistelevat seurustelun olleen harmitonta hupia, vaikka myös sydänsuruilla oli 

oma paikkansa etenkin kouluaikaisten suhteiden ja ihastumisien kohdalla. Vakituisempi 

seurustelukumppani kirjoittajien muistoissa löytyy useimmiten opiskeluaikana tai 

työelämän vapaa-aikana tansseista. Vakiintuminen aloilleen yhden kumppanin kanssa 

merkitsi kirjoittajien teksteissä vähintään nuoruuden loppumisen lähentymistä, vaikka 

varsinainen seurusteluaika nähdään vielä nuoruutena.  

”Meidät vihittiin lokakuun ensimmäisenä päivänä. Aivan liian nuorina, mutta luotimme 

tulevaisuuteen. Siihen päivään päättyi nuoruus ja alkoi arkinen, vastuullinen yhteinen 

elämä.”132, toteaa vuonna 1941 syntynyt, 18-vuotiaana naimisiin mennyt nainen. Avioliitto 

ja perhe-elämän aloittaminen nousee yhdistävänä nuoruuden kokemuksen päätepisteenä. 

Tilastojen valossa toisen maailman sodan jälkeen Suomen avioituvuus oli huipussaan, noin 

40 000 avioliittoa vuodessa, ja uusi vastaavan tasoinen nousuaalto koettiin heti 1960-

                                                           
128 Ks. luku 1.2.1. 
129 086_N_1945. 
130 021_N_1945. 
131 Jallinoja 1984, 61. 
132 028_N_1941. 



43 
 

 

luvulla – suurten ikäluokkien astuessa avioikään.133 Vuonna 1951 miesten keskimääräinen 

avioitumisikä oli 25 vuotta ja naisilla 23 vuotta. Vastaavat ikävuodet olivat vuonna 1961 24 

ja 22 vuotta.134 Kirjoittajat siis noudattelevat valtakunnallista linjaa, ja voisi yleistää ja 

esittää, että kirjoittajakunnan nuoruus päättyi viimeistään 25 ikävuoteen mennessä. 

Toteamukset, kuten ”nuoruus taisi loppua tähän”135 ja ”nuoruus vaihtui aikuisuuteen ja 

vanhemmuuteen”136 esiintyvät etenkin naiskirjoittajien muistelmien päätöslauseina. 

Kirjoittajat lopettavat muistonsa yksioikoisesti avioliiton alkamiseen ja kuvaukseen 

avioliiton pituudesta ja lapsien ja lastenlapsien lukumäärästä. Perhe ja avioliitto ovat 

naiskirjoittajille tärkeitä ja merkittäviä teemoja heidän elämässään. Suomalaista perhettä ja 

seksuaalisuutta laajasti tutkinut Elina Haavio-Mannila onkin todennut jo vuonna 1968 

ensimmäisen kerran ilmestyneessä teoksessaan Suomalainen mies ja nainen, että etenkin 

naiset pitävät perhettä keskeisimpänä instituutiona elämässään.137  

Mieskirjoittajat eivät kirjoita avioliitosta yhtä merkittävänä nuoruuden päätepisteenä. Vasta 

lasten syntyminen sitoo kirjoittajat aikuiseen ja vastuulliseen elämään.138 Kirjoitus- ja 

käsitystapojen eroavaisuudet mies- ja naiskirjoittajien kesken selittynevät perinteisellä 

sukupuoliroolijaottelulla. 1950- ja 1960-luvulla naiselle perhe oli Haavio-Mannilan mukaan 

kokonaisvaltainen tai totaalinen instituutio, jonka sisällä hän nukkuu, viettää vapaa-aikansa 

ja tekee työnsä. Mies puolestaan on instrumentaalinen ja ulkopuolella toimiva perheen 

elättäjä.139 Tyttöjen nuoruus on perinteisesti ollut aina lyhempi kuin poikien, koska heidän 

oletetaan avioituvan nuorempana ja heille avioituminen merkitsee nuoruuden ehdotonta 

loppua. Toisaalta tyttöjen nuoruus myös saattaa alkaa aikaisemmin kuin poikien.140 Miehillä 

on toisin sanoen ollut suuremmat vapaudet toimia kodin ja perheen piirin ulkopuolella kuin 

naisilla, toteuttaa omaa vapauttaan ja kenties elää pidempää nuoruutta. Vaikuttaisi siis siltä, 

että avioliitto oli haluttu ja tavoiteltu, jopa arvostettu nimenomaan naiskirjoittajien 

keskuudessa. Tästä kertovat naiskirjoittajien toteamukset nuorena naimisiin menosta, tarve 

ja halu päästä avioliittoon ja perheen perustamiseen oli suuri – niinkin suuri, että 

puolisovalinta ei ollutkaan ehkä loppuun asti harkittu: 

                                                           
133 Koskinen—Martelin—Notkola—Pitkänen 1994, 108. 
134 SVT VI A:145. 
135 Esimerkiksi 086_N_1945. 
136 Esimerkiksi 097_N_1955. 
137 Haavio-Mannila 1970, 180. 
138 241_M_1954. 
139 Haavio-Mannila 1970, 182. 
140 Puuronen 2006, 29. 
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Olimme hyvin rakastuneita, kun meidät vihittiin. Tunsin kuitenkin suurta 

hämmennystä, kun katselin vastavihittyä aviomiestäni ja huomasin, etten 

tuntenut häntä lainkaan. Totesin itselleni menneeni naimisiin vieraan miehen 

kanssa. Siihen aikaan ei ollut tapana asua yhdessä ennen naimisiin menoa. 

Seurustelumme oli olllut lähes tyystin yhdessä huvittelua: opiskelijajuhlia, 

retkiä, elokuvia. Alkoi aikuisen elämä, jolloin sain elää unelmiani todeksi. 141 

”Kultainen nuoruus” s. 1942  

Kirjoittaja oli viettänyt näennäisesti onnellista seurusteluaikaa, mutta yhteinen arkielämä 

paljasti uusia, tuntemattomia asioita uudesta aviopuolisosta. Sama kiertokulku näkyy myös 

muutaman muun naiskirjoittajan teksteissä142. ”Kultainen nuoruus” toteaa saaneensa 

tilaisuuden elää unelmiaan todeksi: perhe, työ ja hyvä elämä olivat olleet haaveina lapsesta 

asti. Kirjoittajat noudattavat niin sanottua familistista perhekäsitystä, jonka mukaan 

avioliiton perimmäinen tarkoitus on perhe, joka toteutuu ennen kaikkea lapsia hankittaessa. 

Kirjoittajilla on avioliitosta ja perheestä myönteinen kuva, jota Riitta Jallinoja on perustellut 

juuri familistisen perhekäsityksen suosiolla mutta myös seksuaalisessa vapautumisella – 

avioliitosta oli tullut henkilökohtaisten tunteiden ja elämänilon tyyssija.143 
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142 005_N_1945. 
143 Jallinoja 1984, 64, 73. 
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2. NUORUUDEN KIRJOITETTU MIELENMAISEMA JA 

TOIMINTAKENTÄT 

 

2.1. ”Muista, mistä olet pois.” – Nuoruuden kasvuympäristöt 

 

”Muista, mistä olet pois” 144, olivat vuonna 1952 pohjoissuomalaiseen pieneen kylään syn-

tyneen naisen äidin saatesanat lapselleen. Kirjoittaja toteaa, että yhtä välttämätöntä kuin 

oli lähteminen, on myös palaaminen alkuun. Lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöllä 

on merkittävä vaikutus siihen, millainen yksilöstä tulee ja millaisena hän ympäröivän maa-

ilman kokee ja näkee. Omilla juurilla, olivat ne sitten maaseudulla tai kaupungissa on mer-

kitystä yksilön elämänkatsomuksen ja asioiden tulkinnan kannalta. Kirjoittajaan viitaten, 

oman kotiseutunsa ja lähtökohtiensa muistaminen on tärkeää myös nykyisyyden kannalta. 

Kasvuympäristöt sekä niihin liittyvät paikkakokemukset ovat aina kokijansa näköisiä, 

mutta voidaan kuitenkin puhua yhteisistä ja jaetuista ympäristökokemuksista. Eri ihmisten 

paikkoihin ja ympäristöihin liittyvissä kokemuksissa on usein samanlaisia piirteitä tai sään-

nönmukaisuuksia.145 Ympäristökokemuksia tutkinut maantieteilijä Tuan Yi-Fi on esittänyt 

termin topofilia kuvaamaan ihmisten erilaisia tunneperäisiä siteitä materiaaliseen ympä-

ristöön ja erilaisiin paikkoihin.146 Omaelämäkertojen kirjoittajat ovat kirjoituksissaan sito-

neet nuoruusmuistonsa kiinteästi erilaisiin ympäristöihin. Muistityö ei varsinaisesti koh-

dennu paikkoihin, vaan tapahtumiin ja asioihin niihin liittyen. Tästä huolimatta kirjoituk-

sista on hahmotettavissa kaksi erityisen selkeästi erilaista kasvuympäristöä: maaseutu ja 

kaupunki. 
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2.1.1. Idyllinen maaseutu 

 

Eletään heinäkuun ensimmäisiä päiviä. Tuoreen heinän tuoksu täyttää ilman. 

Timotein ja puna-apilan tuoksu leijuvat ilmassa. Vanamot ja varjot kuun 

lankeavat kuin salaperäisyyden syvät juovat. - - Päivällä auringon säteet 

kultaavat pihat, pellot ja metsät. Tyylikkäät haarapääskyt mustavalkeissa 

höyhenpuvuissaan kaartelevat livertäen ruokkimaan nälkäisiä poikasiaan 

kuistin ylle pesään. Kesän edetessä väki saa kasvoilleen ja käsivarsilleen syvän 

rusketuksen. 147 

    ”Amalia” s. 1947 

Suomalaisesta 1950- ja 1960-luvusta puhuttaessa ja kirjoittaessa elää vahvana mielikuvana 

idyllinen maalaisromantiikka ja nostalgiset muistikuvat vireästä ja elinvoimaisesta maa-

seudusta. Ihanteellisen maaseudun vastapainoksi piirretään kuvaa vilkkaasta ja kasva-

vasta, mutta paheellisesta ja vaarallisesta kaupungista. Suomessa kokemus kahdesta vas-

takkaisesta elinpiiristä on ulottunut yli sukupolvien.148 Voidaankin esittää, että liki jokai-

sella on jonkinlainen kosketus maaseutuun. 1950- ja 1960-lukujuen keskivertonuori on 

joko asunut lapsuutensa ja nuoruutensa maaseudulla, vanhemmat ovat lähtöisin maaseu-

dulta tai lapsuudessa ja nuoruudessa lomat vietettiin sukulaisten luona maalla. Maaseutu ja 

maalaiskulttuuri ovat asioita, jotka vielä nykypäivänä herättävät kaihoisia tunteita ja tar-

vetta paeta sen tuomaan rauhaan.  

Omaelämäkertojen kirjoittajista valtaosa on elänyt lapsuutensa ja vähintään osan nuoruu-

destaan maaseudulla. Tavallisin suurten ikäluokkien edustajan lapsuudenkoti oli pienvilje-

lystila.149  Kirjoittajille maaseutuun ympäristönä liittyy vahvoja ja ristiriitaisiakin kokemuk-

sia, tunteita ja muistoja. Maaseutua ja omaa nuoruutta muistellaan parhaimmillaan nimi-

merkki Amalian tavoin hyvin nostalgisesti kuvaillen. Lapsuuden ja nuoruuden tunteet ja 

muistikuvat ovat jääneet mieleen onnellisena aikana. Maaseudun elämä oli kuitenkin kaik-

kea muuta kuin seesteisiä kesäöitä.  Maaseudun elämään liittyy olennaisena työ ja elämisen 

ja asumisen puuteet, kuten pieneen pohjoiskarjalaiseen kylään syntynyt nainen muistelee: 
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148  Kolbe 2008, 106 
149 Häkkinen—Linnanmäki—Leino-Kaukiainen 2005, 64. 
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Emäntä hoiteli karjan ja taloustyöt, lapset auttoivat heti kun kynnelle kykeni-

vät. Sähkövalo oli useimmissa talouksissa, muista mukavuuksista saattoi vain 

uneksia. Puut ja vedet kannettiin sisään, likavedet ulos. Minun kotimökissäni 

ei ollut edes sähköä, öljylamppu tuotti pehmeää keltaista valoa, pumpattava 

Tilley häikäisevän valkoista. 150 

Työntekoon lapsesta asti kasvanut Eino muistelee elämästä maaseudulla puutteellisena.151  

Heidän kotimökkiinsä ei ollut maantietä, sähköä, puhelinta eikä radiota. Einon nuoruuden 

kasvuympäristöä leimaa kokemus syrjäisyydestä ja omavaraisesta elämässä suurperheen 

kotitilalla. Nuoruuden mielenmaisemaan kuului suuri lapsiluku, puutteellisetkin elinolot 

sekä työnteon ja tilanhoidon vahva läsnäolo. Merkittävä hetki Einon kasvuympäristön muu-

toksen kannalta koitti 13-vuotiaana, kun kotipihaan vihdoin rakennettiin maantie. Maantie 

oli hänelle ja hänen sisaruksilleen myös tie pois maaseudulta. 

Nuoruuden rakennetun ympäristön puutteet leimaavat valtaosaa maaseudulta kotoisin 

olevien muistoja. Erityisen suuren merkityksen kasvuympäristön muutokseen toi 

mukavuuksien, päällimmäisenä sähköjen ja maantien saapuminen maaseudulle. 

”Kotikylään asennetaan sähköt. Öljylamput viedään pois. - - Talon jokaiseen huoneeseen saa 

valot milloin haluaa. Televisio ottaa parhaan paikan pirtissä.”152, muistelee nimimerkki 

”Unikko” mukavuuksien saapumista. Maaseudulla 1960-luvun vaihteessa kaksi kolmesta 

asunnosta oli vielä ilman vesijohtoa tai viemäröintiä.153 

Mukavuuksien puuttumisen lisäksi oman leimansa kasvuympäristölle toi myös korkea 

lapsiluku ja asumisen ahtaus. 1950-luvulla vähävaraisemmat niin maaseudulla kuin 

kaupungissakin asuivat pääosin tuvan ja kamarin tai huoneen ja keittiön asunnoissa, 

hellahuoneissa.154 Kirjoittajien muistot nuoruuden kodista ja asumisesta alkavat kuitenkin 

edustaa uutta, sotien jälkeistä asumisen mallia, joka entisestä tupa-asumisesta poiketen 

rakentui useamman huoneen ja keittiön ja sisäpesutilojen varaan. ANNELI JUNTTO on 

todennut, että Suomessa vallitsee niin sanottu kodinvaihtoyhteiskunta, jolla hän tarkoittaa 

suomalaisten matalaa kynnystä muuttaa tai vaihtaa asuinpaikkaa.155 Myös suurten 

ikäluokkien edustajat olivat liikkuvaisia, heistä moni oli kirjoittajien tavoin muuttanut 

nuoruudessaan ja jatkoi muuttamista myös myöhemmällä iällä.  
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Kirjoittajien lapsuus ja varhaisnuoruus sijoittuvat vilkkaan jälleenrakennuksen aikaan. 

Asuttaminen alkoi ensisijaisesti maaseudulta, ja asutusprojektin monumenteiksi kohosivat 

puiset, harjakattoiset ja puolitoistakerroksiset omakotitalot, eli rintamamiestalot. Valtion 

tukema rakennus- ja rahoitusmalli, Arava, tarjosi yhä useammalle perheelle 

mahdollisuuden rakentaa oman talon tai muuttaa arava-rahoitteeseen kerrostaloon.156 

Maaseudulla varttuneiden kirjoittajien nuoruuden elinympäristöä voidaan kuvata joko 

staattisena tai erittäin vaihtuvana. Osa kirjoittajista on Einon tavoin selkeästi pientilallisia, 

jotka asuttivat suvussa kulkenutta omaa tilaa. Tällöin muuttokokemukset ja elinympäristön 

muutokset liittyvät vasta kotoa poismuuttoon. Toinen osa kirjoittajista puolestaan on 

kokenut kasvuympäristönsä muuttuvana jo lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa: 

Olin 11-vuotias, kun muutimme vanhasta torpasta moderniin taloon, jonne 

vesi tuli ja meni ja jossa oli jopa sisä-WC. - - Vihdoin juhannuksena pääsimme 

sinne muuttamaan. Kaksi huonetta, keittiö, pirtti ja wc. Siipiosassa kellari, 

pukuhuone, pesuhuone, sauna, pannuhuone ja autotalli. Öljylämmitys. Kaikki 

uutta ja hyväntuoksuista. Halusin toisen kammareista itselleni. 

Väsytystaistelun jälkeen se onnistui. 157 

  Nainen s. 1955 

 

Kirjoittajan perhe oli päättänyt rakentaa oman, modernin ja uudenlaisen kodin. Ennen 

varsinaista muuttoa nainen muistaa perheen asuneen pienessä ja puutteellisesti 

varustellussa kodista. Useat kirjoittajat muistavatkin lukuisia väliaikaisia asuntoja tai 

huoneita sukulaisten luona tai vuokra-asunnoissa ennen muuttoa uuteen kotiin. Maaseudun 

nuorten kasvuympäristöt alkoivat toisin sanoen jakautua kahteen: osa vietti edelleen 

nuoruutensa perheen tilalla tai mökissä puutteellisissa oloissa, kun osa pääsi väljempiin 

oloihin uusiin rintamamiestaloihin. Muuttaminen uuteen taloon ei kuitenkaan vielä taannut 

elinolojen kohentumista. Vuonna 1941 syntynyt, lapsena rintamamiestaloon muuttanut 

nainen muistelee, kuinka rahojen loppumisen pelossa kodista tuli alkuun pieni, vain 

sähkötön kahden huoneen talo. Vasta kolmen vuoden päästä saatiin sähköt ja valmistui 

kolmas huone olohuoneeksi.158 

Kirjoittajien muistot nuoruudesta sijoittuvat vahvasti maaseudun kontekstiin: paikkoihin ja 

kotirakennuksiin kytkeytyy voimakkaita mielihyvän ja mielipahan tunteita. Vaikka 
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lähtökohdat ja erot asumisessa ja rakennetussa ympäristössä alkoivat eriytyä myös 

maaseudulla, leimaavat maaseudulla nuoruuttaan eläneiden kirjoittajien muistoja 

samankaltaiset kokemukset maaseudusta ennen kaikkea yhteisönä ja ympäristönä.  

Maaseutu esittäytyy kirjoittajien nuoruuden muistoissa vilkkaana ja yhteisöllisenä. Amalia 

kuvailee lähinaapurissa olleen neljä, toisessa kaksitoista lasta. Leikkikavereita siis riitti. Hän 

jatkaa vielä: ”Sosiaalinen elämä oli maalla vilkasta. Naapureista pidettiin huolta. Yksinäiselle 

miehelle vietiin lauantaina lämmin leipä. Kaikkien kyläläisten kanssa ei kuitenkaan oltu 

ylimpiä ystäviä. Vieraita kävi kylässä ihan omia aikojaan ilman, että jäätiin odottamaan eri 

kutsua.”159  Myös nimimerkki ”Liisastiina” muistelee, kuinka hänen pienessä kotikylässään 

oli vain parikymmentä savua, mutta kyläyhteisö oli tiivis, kaikkien talojen asukkaat 

tiedettiin vähintään nimeltä.160 Kyläilykulttuuri, talkooperinne ja naapureista 

huolehtiminen kuuluivat olennaisena osana maaseutukulttuuriin ja myös lasten ja nuorten 

väliseen toimintaan. 161 

Luonto ja luonnon kuvaus on toinen selkeimmistä kirjoittajien muistoja yhdistävistä 

kasvuympäristön teemoista. Teollistumisen ollessa vielä alkuvaiheissa, oli osittain vielä 

omavarainen elämäntapa yleistä. Luonto oli keskeisessä osassa niin elannon tuojana kuin 

myös kirjoittajien arvomaailman ja varttumisen kannalta. Metsät, pellot, jokirannat ja avara 

taivas ovat paikkoja, jotka nousevat esille lukuisissa nuoruuden muistoissa.162 Nimimerkki 

”Mummonen” kertaa luontoa ylistävää nuoruudenmuistoaan: 

- - Sarkaojissa oli hiljaista. Heikko tuulenvire heilutti korsia, ilmassa oli tuoksu, 

ruistähkien, päivänkakkaroiden, jonkin väkevän ojanpientareella kasvavan 

ruohon väkevä tuoksu. Vainion vieressä oli joki, lapsuutemme, nuoruutemme 

oikea joki ja jos käveli ojia sinne päin, kuuli keskikesän hiljaisen lorisevan 

äänen, vähäksi käynyt vesi virtasi kiihkeästi kivien yli rauhoittuen sitten 

uimalampeen, meidän syvään omaan uimalampeemme. 163 

 

Leikkipaikat ja harrastukset liittyivät luontoon ja luontoympäristöihin. Kirjoittajien 

muistoista nousee vahva nostalgian henki, nuoruuden mielenmaisemassa on aina kesä, 

aurinko paistaa ja luonto kukkii. Nostalgisointi kuitenkin myös kertoo siitä, millaisena 

kasvuympäristönä maaseutu parhaimmillaan koettiin, vaikka negatiivisia tunteita se myös 

varmasti herättikin. Monella nuorella oli palo päästä pois maaseudulta. Omasta 
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nuoruudesta ja maaseudusta halutaan muistaa onnelliset ja lämpimät, kenties 

maalaisromantiikan sävyttämät muistot. Päteviä ja paikkaansa pitäviä muistoja ne 

kuitenkin ovat siinä missä myös raskaan työnteon ja perheen taloudellisen toimeentulon 

heikkouden muisteleminen. Kaikille kirjoittajille maaseutu ei kuitenkaan ole yhtä 

positiivisesti muistelu kasvuympäristö. Näille maaseudun nuoruutta negatiivisemmassa 

sävyssä muistettu kaupunki näyttäytyi haluttavampana kasvuympäristönä. 

 

2.1.2. ”Kaupunkiin, jossa on ihan kaikkea!” 

 

Isäni oli järjestänyt minulle kesätyötä. Menisin viisilapsiseen 

tuttavaperheeseen hoitamaan heidän nuorinta lastaa, pientä vauvaa. - - 

Ulkoilutin vauvaa usein. Puistossa lapset ilkkuivat: ”Maa-maa-lainen-lainen!”. 

Tyttö sai ensimmäisen kosketuksen ulkomaailmaan. 164 

”Pikku Myy” s. 1943 

Jos maaseutua on perinteisesti pidetty suomalaisena sielunmaisemana ja suuren tarinan 

näyttämönä, on kaupunki saanut vastakkaisen leiman. Kaunokirjallisuus ja populaarikult-

tuuri ovat maaseutuproosan hengessä perinteisesti maalanneet kuvaa paheellisesta kau-

pungista.165 Vaikka maaseutua voidaan pitää vuosisadan puolen välin Suomea määrittävänä 

ympäristönä, oli selkeä muutos jo näkyvissä. Vuonna 1950 suomalaisista asui maaseudulla 

peräti 75 % ja kymmenen vuotta myöhemminkin noin 62 %. 1970-luku käänsi asetelman 

kuitenkin kaupunkiympäristön voitoksi.166 Voimakkaasti vahvistunut muuttoliike maalta 

kaupunkeihin muutti merkittävästi nuorten kasvuympäristöä sekä kokemusmaailmaa.  

Kaupungistumisen yleistymisestä huolimatta niin sanottu maaseutunuoruus oli vielä huo-

mattavan yleistä pitkälle 1960-luvulle – kaupunkimaiset tavat ja ilmiöt vain levittäytyivät 

myös maaseudun kyliin ja kauppaloihin. 

Suureksi muutoksi nimetyn muuttoliikkeen huippuaika ajoittuu 1960—1970-lukujen vaih-

teeseen. Näin ollen myös omaelämäkertojen kirjoittajien otantajoukon kaupunkikokemuk-

sien kesken on havaittavissa selkeää hajontaa. Karkeasti esitettynä kohortin alkupää, 1940-

luvulla syntyneet, ovat eläneet varsinaisen nuoruusaikansa vielä maaseudulla ja kokeneet 

muuton kaupunkiympäristöön vasta aikuisiällä tai jatko-opintojen myötä. Tästä tyypilli-

senä esimerkkinä voidaan esittää vuonna 1949 pienessä maalaiskylässä syntynyt nainen, 
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joka muistelee ensimmäistä matkaansa Helsinkiin tätinsä luokse. Päiväkirjassaan hän muis-

taa vähätelleensä kaupungin ”vaikutusta”, mutta siteeraa kuitenkin otetta:  

- - mutta kun tulin jälleen kotiin, näytti ympäristö hieman oudolta, vaikka olin 

ollut vain vähän aikaa poissa. - - Helsinki; Mielenkiintoinen ja miellyttäväkin 

päivällä, jännittävä illalla, ehkä romanttinenkin. Sinne palaan, jos voin. 167 

Syksy 1969 veikin hänet Helsinkiin opiskelemaan. Tämän otantajoukon edustajat ovat kir-

joittajan ja myös ”Pikku Myyn” tavoin saaneet ensikosketuksensa kaupunkiin lyhyen loma-

matkan tai kesätyön kautta, mutta muuten viettäneet nuoruutensa maaseudulla. Halu ja 

tarve muuttaa kaupunkiin mahdollisuuden avautuessa olivat jääneet kuitenkin itämään. 

Heidän nuoruutensa kaupunkimiljöö liittyy nimenomaan ”nuoruuden jatkoaikaan”168 ja 

opiskeluaikaan. 

Kirjoittajajoukon jälkipuoli, 1940- ja 1950-luvun vaihteessa syntyneet puolestaan ovat ol-

leet kosketuksissa kaupunkiympäristöön jo varhaisemmin. Heistä suurin osa on joko syn-

typeräisiä kaupunkilaisia tai kokenut muuton kaupunkiin varhaisnuoruudessa tai lapsuu-

dessa. Heidän lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa ajoittuu juuri suuren muuton ja rakenta-

misen vilkkaimpaan aikaan. Olympiavuonna 1952 Jyväskylän lähellä syntynyt Leena169 

edustaa yhtä tyypillistä kertomusta ja kokemusta 1960-luvun suuresta muutosta. Samalla 

hänen nuoruusmuistonsa yhdistää kaksi erilaista kasvuympäristöä. Hänen muistoissaan 

törmäävät yhteisöllinen ja luonnonläheinen maaseutu sekä jännittäväksi mutta yhtä aikaa 

yksinäiseksi koettu kaupunki.  

Leenan perhe pakkasi muuttoautot ja ”jyräsi Helsingin keskustaan Kruunuhakaan” hänen 

ollessa 12-vuotias. Muutos perheen vanhasta heikosti varustellusta omakotitalosta Helsin-

gin uuteen ja moderniin kerrostaloon oli valtava. Leena kuvailee haltioituneena asunnossa 

olleen kolme huonetta, keittiö sekä palvelijanhuone. Ensimmäinen yö uudessa kodissa meni 

sekavissa, mutta onnellisissa tunnelmissa: ”Ennen kuin nukahdin, kuulin yläkerrasta vai-

meaa pianonsoittoa ja tunsin kuinka olen jonkin uuden ja ihmeellisen edessä ja tämä ih-

meellisyys vaan jatkuu ja jatkuu, mutta joskus olisin osa sitä ja voisin oppia tuntemaan sen.” 
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Maaltamuuttajien muuttokulku kaupunkeihin ja lähiöihin tapahtui useimmiten ensin kan-

takaupunkien pienten vuokra- ja alivuokra-asuntojen kautta.170 Vaikka haave omistusasun-

nosta eli vahvana, oli hyvin harvinaista, että maalta muuttanut perhe olisi muuttanut suo-

raan omakotitaloon kaupungin laidalle. Kodin omistaminen ja rakennuttaminen oli kuiten-

kin vielä 1950-luvulla haasteellista etenkin työläisväestölle. Kodin omistamisen ja asun-

tosäästämisen kannustaminen ja edistäminen käynnistyi kunnolla vasta 1960-luvulla.171 

Omaelämäkertojen kirjoittajien asumishistorioissa on nähtävissä kahdenlaista asumisen 

reittiä. Kirjoittajien perhe saattoi haaveilla omasta rintamamiestalosta tai kerrostalohuo-

neistosta kaupungin lähiöissä, mutta ennen muuttoa jouduttiin kuitenkin asumaan vuok-

ralla. Toinen reitti puolestaan on eteneminen vuokrahuoneistosta toiseen kantakaupungin 

sisällä. Nimimerkki ”Orvokki” muistaa, kuinka heidän perheensä muutti 1950-luvun lopulla 

Kotkasta Helsinkiin isän työmahdollisuuksien perässä. Hän listaa nuoruusmuistelmassaan 

peräti kahdeksan eri kotia eri puolella Helsinkiä.172 Suomalaisten ja etenkin suurten ikä-

luokkien edustajien muuttoalttius näkyy selkeästi myös kaupunkiympäristön sisällä.  

Näin ollen valtaosa kaupunkitaustaisista kirjoittajista vietti nuoruutensa alati vaihtuvissa 

vuokra-asunnoissa. 1950-luvun vilkastunut kaupunkirakentaminen ja lähiöiden kasvami-

nen helpotti kantakaupunkien asuntopainetta. Vuoden 1953 aravalaki vakiinnutti asumis-

muodoksi kahden huoneen ja keittiön asunnot – lainoitettavista rakennuksista vähintään 

puolet huoneistoista oli oltava kaksioita.173 Nimimerkin ”Tyttö nimeltä Raimo” nuoruutta ja 

lapsuutta leimasi vahvasti muuttamisen kokemus, niin asuinsijoissa kuin kouluissakin. 

Perhe asui hänen syntyessään 17 neliön hellahuoneessa, josta he häädön saatuaan siirtyivät 

hieman suurempaan vuokrahuoneistoon. Lopulta perhe pääsi muuttamaan Kallioon uuteen 

korkeaan aravataloon 1956. ”Nyt meillä oli kaksio ja keittokomero 5. kerroksessa pihan 

puolella ja ranskalainen parveke, jota pidettiin hyvin hienona.”, hän muistelee perheen 

uutta kotia. 174 1960-lukua on kuvailtu lähiöasumisen vuosikymmeneksi. Muistot ja koke-

mukset tiiviistä kerrostalokomplekseista ja runsaasta alueen lapsimäärästä kirjoitetaan lä-

hes jokaisessa kaupunkilaisnuoren nuoruusmuistelmassa. ”Tyttö nimeltä Raimo” jatkaa 

vielä muistojaan kerrostaloasumisesta:  
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Aravatalossa oli 6 kerrosta, jokaisessa neljä asuntoa kolmessa rapussa. Lapsia 

riitti vaivatta neljänmaalin joukkueiksi A-rappu vastaan B-rappu tai miten 

vaan. Leikit oli aika hurjia eikä oikeastaan aikuiset niihin puuttuneet. Lintsin 

kalliot oli meidän oma villilänsi, siellä oli kanjonit ja siellä oli punanahat, spur-

gut ja iloiset tädit istumassa iltanuotiolla. Kerran spurgu paistoi pulua, ja sen 

pahan mielen muistan vielä elävästi. 

Kaupunkinuoruutta eläneiden ympäristö saattoi ”Tyttö nimeltä Raimon” muistojen tavoin 

osoittaa myös raadolliset ja osittain myös vaaralliset puolensa. Liikkuminen ja leikkiminen 

kaupunkioloissa erosivat merkittävästi maaseudusta. Kirjoittajat muistelevat, kuinka kau-

pungilla liikkuessa opittiin välttelemään tietynlaisia ihmisiä ja kulkemaan suorinta tietä ko-

tiin puhumatta vieraille.175 Toisaalta samaan aikaan kasvava kaupunki tarjosi uudenlaisia 

kokemuksia ja tapoja viettää vapaa-aikaa. Yksinäisyyttä potenut Leena ei antanut uuden 

ympäristön masentaa, vaan hän pyrki ottamaan kaiken hyödyn uudesta ja ihmeellisestä 

kasvuympäristöstä. Hän muistelee, kuinka hän kävi sunnuntaisin kävelyllä Kaisaniemen 

puistossa ja peräti Kaivopuistossa asti. ”Mutta minulla oli Helsinki ympärilläni ja suuri ja 

salaperäinen Rikhardinkadun kirjasto oli minun toinen kotini.” Kiihtyvään 1950- ja 1960-

lukujen kaupunkiin ja modernisaatioon voidaankin liittää kaksinaisuutta: kaupunki tarjosi 

sekä mahdollisuuksia että uhkia.  

Yhteistä maaseudun ja kaupungin nuorisolle ole kuitenkin se, että ikätovereita löytyi joka 

paikasta. Kaupungistumista on pidetty kielteisenä ilmiönä maaseudun rinnalla: 

entisaikojen lämmin yhteisöllisyys ja välittömät ihmissuhteet olivat saaneet väistyä 

pinnallisen elämän ja välipitämättömyyden tieltä.176 Elämäntavan muutos näkyy 

kirjoittajien nuoruusmuistoissa, mutta ei aivan niin kärjistetysti. Maaseutuun verrattu 

yhteisöllisyys vaikuttaa jossain määrin kadonneen, mutta lukuisat maaltamuuttajat ja 

perheiden suuri lapsiluku takasi ikätoverien seuraa. Myös maaseutunuoruutta kuvaavissa 

tarinoissa korostunut luonnon läsnäolo ei ole täysin kadonnut kaupunkiympäristöistäkään.  

Etenkin suurissa kerrostaloissa ja lähiöissä kasvaneet kirjoittajat kertovat rappujen 

asukkaiden yhteisöllisyydestä ja yhteisistä lähtökohdista. Tampereella vuonna 1955 

syntynyt mies muistelee, kuinka aravatalon asukkaat olivat kaikki työläistaustaisia, osa 

samoista työpaikoista. 177 Myös vuonna 1955 syntynyt nainen muistaa: ”Meidän kylän 
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miehet olivat Fiskarsilla töissä. - - kun pikkuveli tappeli pihalla kaverinsa kanssa, kaveri 

huusi, ettei teidän isä täällä määrää, Fiskari täällä määrää.”178 

Maaseudun ja kaupungin nuorten elinpiiri vaikuttaisi eroavan toisistaan voimakkaasti. Siinä 

missä kaupungeissa työläisväestönkin asuntoihin saapuivat modernit mukavuudet, elettiin 

maaseudulla monin paikoin vielä puutteellisissa ja omavaraisissa oloissa. Maaseutu ja 

kaupunki alkoivat erkaantua ympäristöinä vahvasti toisistaan.  Kahden erilaisen maailman 

vastakkainasettelu on nähtävissä myös omaelämäkertojen kirjoittajien muistoissa 

erilaisista kasvuympäristöistä. Ympäristöt eroavat toisistaan niin elinkeinojen, elinolojen, 

tapojen ja käytäntöjen kuin myös rakennetun ympäristön kautta. Omaelämäkertojen 

kirjoittajien joukossa kaupunkilaisnuoruutta eläneiden keskuudesta voidaan erotella 

kahdenlaista tarinaa. Osa kirjoittajista on syntyperäisiä kaupunkilaisia, kun taas osa on 

kokenut nuoruudessaan muuttokokemuksen maalta kaupunkiin. Varsinkin jälkimmäiselle 

ryhmälle kaupunkiympäristö on ollut merkityksellisempi, sillä he ovat rakentaneet oman 

kasvuympäristönsä kuvauksen kahden erilaisen maailman välimuodoksi ja 

yhteentörmäykseksi. Merkittävän muuttokokemuksen elänyt Leena jää vielä pohtimaan 

muuttunutta elämäänsä ja muuttuneen ympäristönsä merkitystä: 

- - Hakaniemen sillalla tuuli pöllytti tukkaani, ei tehnyt siihen pesää, vaan 

jatkoi ilakoiden matkaansa ja lauloi mennessään kiehtovaa laulua vapaudesta 

ja nuoruudesta. Kuuntelin sitä ja ajattelin että minäkin olen vain tämän kerran 

nuori ja minun nuoruus on tämmöinen nopea ja aikuismainen, täynnä 

vastuuta ja velvollisuuksia mutta niin kovin vähän vapauksia. Mutta Helsinkiä 

minä rakastin, se maalasi eteeni jatkuvasti kuvaa ja käsitystä siitä että täällä 

kaikki oli kuitenkin mahdollista toisin kuin siellä maalla, kuusten ja koivujen 

vanhassa laulussa. 

Maaseutu oli jäänyt Leenan mielenmaisemaan menneenä ja muuttumattomana paikkana, 

joka ei tarjonnut enää mitään mahdollisuuksia. Kaupunki oli ympäristö, joka haasteista 

huolimatta tuki hänen minuuden kehittymistään paremmin. 1960-luvun kaupunki ja 

maaseutu olivat auttamatta kaksi vastakkaista maailmaa. 
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2.2. Yhdessä muiden kanssa – Nuoruuden toimintakentät 

 

Suomalaista 1950- ja 1960-lukua ja nuoruutta ei voida ohittaa sivuamatta lavatansseja, 

iskelmää ja tangoa – suomalaisuuden vakiintuneita symboleita ja kulttuurisia piirteitä. 

Suomalaiset ovat ennen kaikkea tanssivaa kansaa. Toisen maailmansodan jälkeisiä 

vuosikymmeniä, joihin myös kirjoittajaotoksen aktiivinuoruus sijoittuu, on luonnehdittu 

tanssilavojen aikakaudeksi.179 Tanssikulttuuri oli kukoistanut Suomessa 1800-luvulta 

lähtien kylä- ja nurkkatanssien sekä iltamien tanssitunnin kautta.180 Valtiovalta pyrki 

kuitenkin rajoittamaan suomalaisten tanssi-intoa erityisellä huviverolla sekä sodan aikana 

varsinaisella tanssikiellolla. Tanssikielto purettiin lopullisesti vuoteen 1948 mennessä, 

minkä jälkeen tanssilavakulttuuri koki uuden nousun: uusia tanssilavoja perustettiin 

tiuhaan ja tansseja järjestivät niin erilaiset seurat kuin yhdistyksetkin. Tansseja järjestettiin 

kesän huippuaikoina jokaisena iltana usealla eri pitäjän tai kaupungin tanssilavalla.181 

Tanssilavakulttuurista muotoutui 1950—1960-luvuilla erityisesti nuorison kulttuuria ja 

ryhmätoiminnan toimintaympäristö. 

 

2.2.1. Konventeista lavatansseihin 

Omaelämäkertatekstejä tarkastellessa voidaan juuri lavatanssikokemukset poimia 

erityisenä, kokonaista ikäluokkaa yhteen sitovana tekijänä. Muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta jokainen kirjoittaja sivuaa ja antaa enemmän tai vähemmän painottavia 

merkityksiä tanssimiselle ja tansseissa käymiselle. Lavatanssit olivat etenkin 

maalaisnuorison keskuudessa yleisin vapaa-ajanviettomuoto, joka samaan aikaan tuki ja 

mahdollisti nuorten keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.182 Tansseissa oli mahdollista 

tavata lähiseutujen, mutta myös kaukaisempien paikkojen muita saman ikäisiä nuoria. 

Tansseihin liittyy odottava jännitys: kenet siellä kohtaa, kuka pyytää tanssiin ja lähteekö 

joku saatolle? 

Tanssilupa saatiin perinteisesti rippikoulusta183, tätä ennen ei tanssilavoille luvattu. 

Tanssimista kuitenkin alettiin harjoitella hyvissä ajoin. Etenkin oppikoulujen omaan 

ideologiaan kuuluvat piirileikkijuhlat tai konventit, eli konvat ja teinikuntien hipat toivat 
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esimakua tanssimisen ilosta.184 Konvien piirileikit olivat kuitenkin vielä kovin erilaisia 

tanssilavojen pyörteistä, kuten kuopiolainen ”Erja” muistelee:  

Kotona olin päässyt ehkä 12-vuotiaasta lähtien kerran lukukaudessa 

piirileikkijuhliin. - - Piirileikkijuhlat! Mikä ihmeen leikki? Piiri siellä kyllä oli. 

Piirileikkijuhlissa näet käveltiin parijonossa ympäri salia opettajien 

haukansilmien alla.  Pidettiinkö toista kädestä, oliko musiikkia? Ohjelmaa 

kuitenkin oli, Hyvärisen Antti lauloi reippaasti ”Davy, Davy Crockett, siinä 

vasta miesten mies!” 185   

Konvien ohjelmistoon kuuluivat näytelmät ja erilaiset piirileikit ja -lorut. Erja muistelee, että 

muutaman vuoden päästä kovin kiltti ja lapsellinen meno muuttui kuitenkin kohti oikeaa 

tanssia. Nimimerkki ”Pikku Myy” myötäilee ja kuvailee, kuinka konvissa tanssi oli 

lukiolaisten oikeus:  

Ohjelman jälkeen alkoivat kekkerit. "Mokut" saivat olla alkuillan, jolloin 

piirileikkejä ja -lauluja. "Lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä" ja "Rullaati, 

rullaati, rullaati rullaa" kaikui juhlasalissa. "Mokut" pois ja tanssiminen alkoi. 

Levysoittimesta kuului Elvistä, Paul Ankaa, Beatlesiä ja Pat Boonea.186 

Oikeaoppisten tanssiaskeleiden opettelulla oli suuri merkitys, sillä hyväksi tiedetyillä 

tanssijoilla oli aina vientiä lavoilla. Suomalaiset tanssivat 1950-luvulla pääasiassa tangoa, 

valssia, jenkkaa ja foxtrottia. Tanssia johtivat useimmiten paikalliset pelimannit ja 

orkesterit.187 Etenkin naiskirjoittajat ovat muistelleet kuinka tärkeää tanssikuvioiden 

opettelu oli – pojat eivät välttämättä hakeneet kauneinta tyttöä, vaan tyttöä, joka myös osasi 

tanssia. Sama ongelma oli myös pojilla. Nimimerkki ”Käpytikka 1941” kirjoittaa, kuinka 

pojat lähtivät tanssiparin hakuun vasta tunnistettuaan ensimmäisistä sävelistä tanssilajin. 

”Kaikkien uroiden tanssitaitoon kun ei sisältynyt peli kuin peli. Tango oli turvallinen, mutta 

jenkan tai polkan ajaksi huomattava osa nuorukaisista vetäytyi taaemmaksi pettymyksen 

ilme kasvoillaan.”188 Tanssin osaamisen paineet koskettivat siis myös nuoria miehiä. 

Nimimerkki ”Amalia” muistelee, kuinka he heti ripiltä päästyään tyttökavereiden kanssa 

kävivät tanssiaskelien opetteluun. Äidin ja isän ollessa poissa kotoa, rullasivat he tuvan 

matot kasaan ja opettelivat niin valssin, tangon kuin jenkan askeleet.189 

Kaupunkilaisnuorilla oli puolestaan mahdollista saada oikeaa tanssiopetusta kursseilta. 
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”Mirjami” muistelee, kuinka hänen partiokaverinsa oli Jungborgin tanssikurssilla ja saisi 

sieltä palatessaan opettaa uusimmat tanssit muillekin. Hän kirjoittaa, kuinka ”me köyhät 

olemme opetelleet tangon, rumban, samban, cha cha chan ja jiven askeleet vain Ajan 

Sävelestä. - - joka numerossa näytetään yhden tanssin askeleet, sellaisia kengänpohjia ja 

katkoviivoja. Niitä sitten seuraamme lehti kädessä askel eteen, askel taakse.”190 

Lavatanssit ja paritanssit nähdään nykypäivänä vahvasti aikuisten maailmana, mutta 

1950—1960-luvuilla tanssikansa oli pääosin nuorta. Varsinkin pian tanssikiellon 

kumoutumisen jälkeen, kun tansseja järjestettiin liki jokaisessa kylässä, oli pääasiallinen 

kävijäkunta nuorta ja naimatonta. Vasta myöhemmin maakunnallisten lavojen ja isojen 

orkesterien yleistyessä myös lavojen ikäjakauma laajeni.191 Suhtautuminen tanssimiseen 

vaihteli myös nuorten kotona: vaikka rippikoulu oli virallinen tanssilupa, ei se kuitenkaan 

taannut kaikille nuorille pääsyä tansseihin.  Vuonna 1942 syntynyt nainen muistelee 

katkerana, kuinka hän oli viikko konfirmaation jälkeen sopinut naapurityttöjen kanssa 

lähdöstä Rantakallion lavalle, mutta isä oli kieltänyt lähdön tansseihin:  

- - ”Mihinkäs sitä ollaan lähdössä, kun on noin hienoksi laittauduttu?” kysyi isä. 

Kuultuaan vastauksen hän murskasi haaveeni sanomalla, että ei sitä heti 

ripille päästyä aleta kylällä hyppäämään. Eivät auttaneet kuumat kyyneleet, 

isän sana oli laki ja minun tahtoni hänen taskussaan. Naapurin tytöt menivät 

tansseihin ja minä jäin aitan rappusille mieli mustana. 192 

Tansseihin oli aina saatava lupa kotoa, ja useimmiten isä oli auktoriteettina. Kielloista 

huolimatta monet kirjoittajat kertovat käyneensä salaa tansseissa toisella paikkakunnalla, 

etenkin saman ikäisten sukulaisten ja tuttavien avustuksella. Usein myös äiti oli 

myötämielisempi päästämään tansseihin. Kirjoittajat muistavat tanssien esteenä 

yleisimmin erilaiset keksityt tai todelliset työvelvoitteet mutta myös vanhempien huolen 

”kaltevasta pinnasta”193  tai muuten yöllä kulkemisen vaaroista. Tanssilavat sijaitsivat 

useimmiten kaukana, jolloin matkojen taittaminen kävi kaveriporukalla. Amalia muistelee 

kuinka he kulkivat 15 kilometrin matkan peukalokyydillä. ”Kaikki oli silloin niin viatonta ja 

turvallista. Mitään ei tarvinnut pelätä, eikä osattukaan.”194 Linja-autokuljetukset 

tanssilavoille ilmaantuivat vasta 1960-luvun loppupuolella autoistumisen yleistyessä, ja 

harva nuori vielä omisti omaa autoa. Pyörät ja mopedit ovat kirjoittajien muistoissa 

yleisimpiä kulkuvälineitä. Vuonna 1945 syntynyt maalaiskylässä kasvanut nainen muistelee 
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kuitenkin erästä harvinaisuutta: ”Tanssipaikat olivat kaukana ja vain yhdellä kylän nuorella 

miehellä oli auto. Siihen kyytiin oli kysyntää. Auton perä viisti maata, kun se kurvasi pitkin 

kuoppaisia ja mäkisiä kyläteitä tanssilavalle.”195  Kyydin puutteesta tai pitkästä matkasta 

huolimatta tansseihin oli päästävä – koska kaikki muutkin olivat siellä. 

2.2.2. ”Rinnassa outo odotus!” – Rakkauden ja tangon pyörteissä  

 

Suomalaisen tangon jyskyttävät sävelet ja sydänjuuria riipaisevat sanat 

täyttivät pienen kylän urheiluseuran tanssisalin. Läänin suosituin, jyrkästi 

nousevassa uraputkessa oleva orkesteri pani parastaan tulkitessaan nuoren 

miehen tai naisen syvimpiä tunteita hetkellä, kun orastava rakkaus on 

puhkeamassa rajuun kukoistukseen; tai silloin kun kaikki romahtaa... 196 

”Käpytikka 1941” s. 1941 

Suomalaiseen lavatanssikulttuuriin kuuluu olennaisena romantiikka, luvallinen läheisyys ja 

kosketus sekä parinmuodostuksen alkeet – asioita, jotka varsinkin nuorelle olivat tärkeitä 

ja jännittäviä. Lavatansseja voitaisiin pitää eräänlaisena 50- ja 60-lukulaisena sosiaalisena 

konventiona parisuhteen muodostuksessa ja kanssakäymisessä vastakkaisen sukupuolen 

kanssa. ”Saanko luvan?” siltä tietyltä pojalta oli taikasana, joka saattoi muuttaa koko illan 

kulun. Suomalaisten suosikkitanssi, mollivoittoinen mutta tunteikas tango sävyttää 

omaelämäkertatekstien kirjoittajien nuoruuden muistoja. 

Tanssilavaympäristöä voisi luonnehtia yhdeksi suuria ikäluokkia yhdistäväksi maisemaksi 

ja ympäristöksi. Nuoruusmuistojen kirjoittajille kesäillan lämpö, musiikin rytmi sekä toisen 

kosketus ja kohtaaminen ovat teemoja, jotka muistuvat mieleen ja ovat osa yksityistä mutta 

yhtä aikaa jaettua nuoruuden kuvaa. Kirjoittajat jakavat tanssilava-kokemuksensa kolmeen 

osaan; valmistautumiseen, itse tanssiin ja lopulta illan päätökseen.  

Naiskirjoittajien muistot nuoruuden tanssilavoista alkavat useimmiten pitkillä ja 

yksityiskohtaisilla kuvauksilla valmistautumisesta iltaan. Muistoista on poimittavissa kaava 

naisten tanssi-illan alkuun.  
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Illalla, yhdessä sisareni kanssa, alkoi vimmattu valmistautuminen. Hiusten 

laitto oli taitolaji. Papiljotit olivat olleet edellisen yön päässä kiinnitettyinä 

kovilla muovipiikeillä. Mikä tuska! Sifonkihuivi ja paplarit raastamalla irti. 

Sitten alkoi voimallinen tupeeraus. Päälle suhautettiin valtava lakkakerros, 

joka muodosti kovan panssarin koko komeuden ympärille. Eivätkä pojat 

päässeet liian lähelle! 197 

”Pikku Myy” s. 1943 

Tanssi-illan alkuun liittyi vahvasti jännitys ja odotus. Tytöillä toiveet liittyivät siihen, että 

joku tietty poika hakisi tanssiin, tai jännitys siitä, että hakeeko kukaan tanssiin ylipäätänsä. 

”Poika hakee… minuako?”198 Osa kirjoittajista muistaa itsevarmasti kuinka vientiä oli 

kaikkina iltoina, mutta osalle tanssi-iltoihin liittyy vahvasti myös pettymys siitä, kuinka 

ystävätär pyörähteli tanssilattialla useammin kuin itse. Nolostuminen ja häpeä kietoutuvat 

yhteen ulkonäkö- ja tanssitaitopaineiden kanssa. Mieskirjoittajilla paineet olivat 

toisenlaiset, sillä perinteisesti tansseissa oli miestenhaku. Naistenhaku yleistyi vasta 1950-

luvulla, ja sekin eräänlaisena kiitostanssina tanssien lopuksi.199 Vuonna 1947 syntynyt mies 

muistelee tansseihin lähtöä edeltäviä jännityksen tunteita: 

Muistan, kuinka kerrankin menimme mopoilla erään kaverin kanssa Sievin 

asemalle tansseihin ja koko matkan vakuutimme toisillemme, että nyt ei 

tanssimatta takaisin tulla, mutta niin vain tultiin. 200 

Tanssilavakulttuuriin sekoittuu vahvasti eräänlainen seksuaalinen ulottuvuus. Tango ja 

valssi, perinteiset paritanssit sallivat muuten vielä seksuaalisesti säännellyssä 

yhteiskunnassa ja yhteisössä tilaisuuden luvalliselle läheisyydelle.201 Ei edes nuorten 

naisten maineen varjelu estänyt tätä. Missään muualla julkisessa ympäristössä ei voitu 

kuvitellakaan, että nuoren naisen ja miehen olisi sopivaa käyttäytyä niin läheisesti. Amalia 

toteaakin: ”Tangossa saa olla toista lähellä, siinä on lupa rutistaa ja rakastaa.”202 Osalle 

kirjoittajista tanssit ovat viatonta hupia ja hauskanpitoa, jopa välillä ahdistavaa pakkoa 

epämukavassa olossa. Toiset taas liittävät tanssiin hyvinkin vahvan seksuaalisen latauksen 

ja odotuksen.  

Lavatansseihin liittyi huomattava määrä sanottuja ja sanomattomia sääntöjä ja normeja, 

joita jokaisen odotettiin noudattavan. Tanssi-illoissa vallitsi oma kirjoittamaton järjestys ja 

tapahtumien kulku. Omat sääntönsä koskivat niin miehiä kuin naisia. Nimimerkki ”Annikki” 

                                                           
197 123_N_1943. 
198 157_N_1942. 
199 Nurmela 2005, 73. 
200 117_M_1947. 
201 Nurmela 2005, 73. 
202 164_N_1947. 



60 
 

 

kuvailee tekstissään oikeaoppista tanssi-illan kulkua naisen näkökulmasta: ”Tytöt seisoivat 

sievissä leningeissään salin seinustalla. Siististi pukeutuneet pojat tulivat kumartaen 

pyytämään heitä tanssiin. Kahden kappaleen jälkeen he kiittivät ja toivat tytön takaisin 

paikalleen.”203 Annikin muistelmat antavat kuvan rauhallisesta ja kohteliaasta tanssi-illasta, 

mutta mieskirjoittajien muistoissa tanssien kulku oli huomattavasti vilkkaampaa.  

Miestenhaun vuoksi aloitteen tekeminen oli miehen vastuulla, ja jonkun tietyn tytön 

hurmaaminen vaati useamman tanssin.  Annikki jatkaa vielä tanssi-illan kulkua: ”Jos joku 

pari tanssi illan mittaan monta kertaa yhdessä, poika saattoi pyytää tyttöä "raflaan" 

juomaan limonadia tai peräti istumaan kanssaan salin parvekkeelle.” Tanssin väliajalla oli 

mahdollista jatkaa tanssin lomassa kesken jäänyttä juttua ja kenties tutustua vielä 

paremmin. Tanssien kaava ja säännöt ovat hyvin perinteisiä ja miehen roolia korostavia, 

missä naisella on hyvin vähän valtaa vaikuttaa siihen, kuka häntä tanssittaa. Ainoastaan 

asettuminen niin sanotusti tyrkylle tai kermariviin ainakin jossain määrin takasi 

mahdollisimman monen tanssin. Naiskirjoittajista moni muistaa ulkonäköpaineissaan ja 

ujoudessaan asettautuneen tarkoitukselle takariviin, ettei heitä kuka tahansa hakisi.204 

Nimimerkki ”Käpytikka 1941” on mieskirjoittajille poikkeuksellisesti kirjoittanut ”Ramin” 

näkökulmasta hyvin kuvailevan ja tunteellisen muistelman tytön hurmaamisesta 

tanssilavalla. Rami oli huomannut tansseissa erään kylän pitkän ruskeaverikön, jota hän oli 

jo edellisillä kerroilla muutaman tanssin tanssittanut. Molemmin puolinen kiinnostus oli 

selvää, mutta kumpikaan ei ollut saanut muutamaa sanaa enempää sanottua. Eräänä tanssi-

iltana hän oli päättänyt rohkaistua pyytämään päästä saatolle: 

Hän haki Kaarinaa tanssimaan ahkerasti miettien koko ajan, miten saisi 

puettua sanoiksi saattopyynnön. - - Valssi kului viimeiselle puoliskolle asti. 

Ramin jalat tuntuivat jäykemmiltä, kun hänen aivonsa työskentelivät 

kuumeisesti. Päässä takoi: nyt on viimeinen mahdollinen hetki. Lopulta hän sai, 

itselleenkin yllätyksenä puristettua ilmoille julkilausuman: 

- Se on muuten iso läjä halakoja, minkä riski mies päevässä hakkovvaa... 

- Sait ylipuhuttua, pääset saatille, vastasi Kaarina nopeasti. 205 

Tanssilavaympäristöön liittyvään seurusteluun poikien osalta kuului mielitietyn tytön 

tanssittaminen mahdollisimman monesti sekä kotiin saatille pääseminen. Viimeinen tanssi 

oli tanssilavakulttuurissa ja siihen liittyvässä seurustelussa tärkein: pojat hakivat tanssiin 
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juuri sitä tyttöä, jota toivoivat pääsevänsä saatille. Yhteisestä kotimatkasta oli saatettu jo 

sopia aiempien tanssien lomassa. Saatille pääsy ei kuitenkaan suoraan merkinnyt intiimiä 

suhdetta. Saattokulttuurin juuret liittyvätkin vahvasti jo perinteiseen maaseudun yöstely-

kulttuuriin. 206 Naisilla maineen ylläpitäminen oli silti tärkeää207, eikä kotimatkalla sopinut 

”jäädä kulijailemaan minnekään”208. Etenkin naiskirjoittajat muistelevat kotimatkaan 

liittyvän kiireen kotiin ja tiedon siitä, että äiti odotti valvomassa kotiintuloa. Myöhästyminen 

kotiintuloajasta tarkoitti, että seuraavalla kerralla ei tansseihin päässytkään. ”Pieni tyttö 

vuosimallia 1942” jatkaa runoaan: ”Kiireellä narikalle! Poplari ja pyörälle! Missähän se 

Maija… Hengästyttää. …ne äidin varoitukset!” 209 Mieskirjoittajille kotiin tulo ei vaikuta 

aiheuttaneen suurempaa huolta, sen sijaan saatolle pääseminen on suurempana paineena.  

 

2.2.3. Baarinuoriso – Nuoruus jukeboksin jytkeessä 

 

Bar-Baarin pöydät ovat jonossa. Ne ovat harmaata plastiikkia. Tuoleissa on 

metallijalat ja vaneriset istuimet. Nekin ovat harmaat. Ovelta näkee perälle 

asti. Jos saa paikan kasvot oveen päin, voi tarkkailla, astuuko jännittäviä 

poikia sisään. Jännittäviä ovat Riku, Elvis, Suklaa ja tietysti Nabban. 210 

”Mirjami” s. 1947 

Jos maaseudun rippikoulun käynyt nuoriso vietti vapaa-aikansa lavatansseissa, oli 

rippikouluja käymättömillä ”alaikäisillä” sekä kaupunkiympäristön nuorisolla erilaiset 

ajanviettomuodot. Sodan jälkeisen yleisen taloudellisen vaurastumisen myötä 

kaupunkiympäristö ja -elämä tarjosivat enemmän rahaa, vapaa-aikaa, huvituksia ja 

mukavuuksia.211 Nuorison vapaa-aika alkoi vapautua ensin kaupungeissa, sitten myös 

maaseuduilla. Sodanjälkeinen tanssikiellon kumoutuminen piristi viihde-elämää ja 

kaupunkeihin ja kauppaloihin alkoi ilmestyä kuppiloita, baareja ja elokuvateattereita.212 

Omaelämäkertojen kirjoittajat ovat muistelleet ahkerasti nuoruutensa toveriporukoiden 

ajanviettoa ja paikkoja, joissa vapaa-aikaa vietettiin. Nuorisolle sopivien paikkojen puute 

sekä nuorten oma halu viettää aikaa keskenänsä, ilman aikuisten valvontaa vaikutti siihen, 

millaisia paikkoja nuoret valitsivat ajanviettoon. Vuonna 1942 pienessä kaupungissa 
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syntynyt nainen213 muistelee hänen toveripiirinsä ajanviettoa: ”Nuorisolla oli tapana kiertää 

korttelia kaupungin keskustassa viikonloppuisin, sinne minäkin ystäväni kanssa löysin tien.” 

Tiettyä reittiä, tai ”ränniä”214 kiertäminen muiden nuorten kanssa nousee esiin kirjoittajien 

teksteissä yleisenä tanssien ulkopuolisena ajanvieton muotona. Myös vuonna 1947 syntynyt 

”Jarmo” muistelee Helilän kaupunginosaa, ja kuinka kaupungin nuorisolla oli tapana kiertää 

korttelia ympäri. Tarkoitus oli nähdä ja tulla nähdyksi, ja Jarmo toteaakin: ”Ehkä se johtui 

siitä, ettei missään muualla nähnyt ketkä muutkin olivat lenkillä ja se varmaan oli 

tarkoituksin. Pojat katselivat tyttöjä ja tytöt poikia. Sen verran mekin siitä ymmärsimme - -

” Helilän lenkki vei kirjoittajan ja hänen kaverinsa lopulta yhteen 1950- ja 1960-luvun 

kaupunkinuorison suosituimpaan ajanviettopaikkaan, baariin, Sössön vinttiin. Sössön 

vintistä muodostui kirjoittajalle koko hänen nuoruuttaan värittävä ympäristö: 

Niin se alkoi ja ennen pitkää suunnistimme joka ilta Helilään. Siellä olivat 

kaikki muutkin kaverimme ja Sössön Vintistä tuli tapaamispaikkamme. Sössön 

Vintillä ei ollut kukaan ollut meitä vahtimassa eikä osoittelemassa sormella 

vaikka me emme aina aisoissamme pysyneetkään. Saimme vapaasti polttaa 

tupakkaa ja soittaa rautalankarokkia levyautomaatista, sekä kaikkea 

muutakin, mikä kaikkialla muualla oli joko kiellettyä tai sopimatonta. 215 

Baareista ja kuppiloista muotoutui nuorisolle luonnollinen paikka kokoontua ja tavata 

muita nuoria. He saivat toimia vapaasti, ilman vanhempien tai aikuisten valvontaa ja 

säätelyä. Valtakunnallista nuorisotutkimusta 1960-luvulla toimittanut LEA VUORI on 

esittänyt, että nuoret sakkiutuvat, koska he tutustuvat toisiinsa ja alkavat tuntea 

yhteenkuuluvuuden tunnetta kokoontuessaan baareihin ja muihin paikkoihin 

kuuntelemaan musiikkia.216 Kirjoittajan kohdalla kyse on juuri yhteenkuuluvuuden 

tunteesta muiden Sössön vintin nuorten kanssa, vapaudesta päättää levysoittimen 

musiikista ja vapaasta osallisuudesta muiden nuorten kanssa toimimiseen.  

Olen nimennyt baareissa aikaansa viettäneen nuorison ”baarinuorisoksi”, joiden edustajiksi 

olen valikoinut Jarmon, ”Tyttö nimeltä Raimon” sekä Erjan217. Heille nuoruuden keskeinen 

toimintaympäristö rakentui kantabaarissa istuskeluun ja sen ympärille rakentuneeseen 

toimintakulttuuriin, joka vaikuttaa yhtenäiseltä maantieteellisistä eroista huolimatta. Jarmo 

on viettänyt nuoruutensa Kotkan lähistöllä, ”Tyttö nimeltä Raimo” on puolestaan ikänsä 

Helsingissä asunut ja ”Erja” on elänyt nuoruutensa Kuopiossa.  
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”Tyttö nimeltä Raimo” vietti nuoruutensa koulun viereisissä lähibaareissa, joissa koululaiset 

viettivät ruokatuntinsa. Hänen mukaansa syksyllä siirryttäessä ylemmälle luokalle, 

muutettiin myös uuteen baariin, josta edellinen luokka oli lähtenyt eteenpäin. Nuorten 

ryhmähenki oli sidottu paikkaan, silloiseen ryhmän omaan baariin. Baarien miljöö 

noudattelee samaa kaavaa kirjoittajien kesken. ”Baareissa oli jukeboxit ja mahdollisuus 

jakaa sama jaffapullo neljälle. Tietenkin siellä opittiin tupakoinnin paheeseen, tai oltiin 

oppivinaan, sillä saman savukkeenkin oli riitettävä jaffan tavoin neljälle”, hän kirjoittaa. 

Musiikki ja jukeboksi loivat äänimaailman nuoruuden toimintaympäristölle, ja ”Tyttö 

nimeltä Raimo” jatkaa: ”Vieläkin tietyt sävelmät tuovat mieleen Flemarin mäessä olevan 

tunkkaisen pikkubaarin, Apassit, Green leaves of the summer.” Monttu-nimisessä baarissa 

nuoruutensa viettänyt Erja puolestaan kuvailee baarinuorison käyttäytymistä ja baaritytön 

oikeaoppisia eleitä: 

Harjoiteltiin poikien iskemistä ja aikuiselta näyttämistä.  Montussa minäkin 

opettelin polttamaan tupakkaa, näyttihän se niin maar aikuiselta: edessä lasi 

jaffaa ja kädessä savuke elegantilla otteella, tyylikästä!  Elegantein oli 

ehdottomasti sytyttämisen hetki, tikun raapaisu, sytytys, imu, tikun sammutus: 

puhallus ja siro ranneliike. Olit kuin Kent-mainoksen tyttö, nojailemassa 

avoautoon, huivi kaulassa liehuen.218 

Baarinuorison käytökseen liittyy eräänlainen reteys ja itsetietoisuus paheksutusta 

toiminnasta. Aikuisten mielipiteellä ei ollut merkitystä, vielä parempi, jos toiminnalla sai 

heitä ärsytettyä. Tärkeintä oli olla edustava oman sakin tai porukan keskuudessa. 

Astuminen baarinuorison seuraan muutti myös ryhmädynamiikkaa. Jos aiemmin 

kaveriporukka oli koostunut samaa sukupuolta olevista tovereista, toi baariympäristö 

mukaan kuvioihin tyttöpoika-sakit. Jarmo ja Erja molemmat löysivät baarisakkinsa 

keskuudesta myös seurustelukumppaninsa. 

Etenkin naiskirjoittajien keskuudessa kaveriporukka saa korostettuja merkityksiä. 

Huomattavaa on, että toveripiirit ovat hyvin sukupuolittuneita läpi koko kirjoittajakunnan: 

vastakkaisen sukupuolen edustajat ilmestyvät toveripiiriin vasta myöhemmällä iällä. 

Mirjami muistelee muutamasta hyvästä ystävästä koostuvan toveripiiriänsä: ”Päivi ja Suski 

ovat parhaita kavereitani. Istumme joko Päivin tai Suskin keittiössä ja juomme teetä. 

Varsinkin Suskin vanhemmat antavat meidän olla rauhassa, kysyvät vain ovenraosta, mitä 

kuuluu ja onko ollut hauskaa.” Lukiovuoden aikana tiiviiseen kaveriporukkaan osallistuvat 

ajoittain myös kaksi poikaa, ”Pähkinä ja Manteli”. Yliopistossa Mirjamin ja Suskin 
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kaveriporukkaan kuuluvat puolestaan kolmen pojan ryhmä, ”Uskotoivorakkaus”. 

Seurustelusuhdetta kenenkään välille ryhmässä ei kuitenkaan muodostu. 

Tutkija VESA PUURONEN on eritellyt nuorten ryhmäkäyttäytymistä tutkiessaan etenkin 

nuorten tyttöjen käyttäytymistä, ja esittänyt tyttöjen elämää määrittäviä instituutioita. Yksi 

tällaisista on juuri sukupuoli, johon hänen mukaansa liittyvät normatiiviset rajoitukset sekä 

tyttöjen keskinäinen solidaarisuus – mutta myös samaan aikaan kiinnostus vastakkaiseen 

sukupuoleen. Tietoisuus sukupuolesta ja omasta naiseudesta laajentaa ystäväpiiriä ja tuo 

mukanaan kaukorakkaudet ja sydänsurut.219 Mirjami muistelee ahkerasti oman 

tyttöjoukkonsa suhdetta ja tekemisiä ensin tyttöjen keskeisenä toimintana, joka pikku hiljaa 

laajenee koskemaan myös ulkopuolisia poikia. Sama kehityskulku on nähtävissä 

baarinuorison valikoitujen edustajien teksteissä. Voidaankin puhua sakkiutumisesta, jota 

voidaan määritellä erittäin vahvalla ryhmätietoisuudella ja jaetulla yhteenkuuluvuudella, 

mutta myös selkeällä ryhmän sisäisellä hierarkialla.  

Baarinuoriso voidaan kärjistetysti esittää kauppaloiden ja kaupunkien, ja lavatanssinuoriso 

puolestaan maaseudun ilmiönä. Kuitenkin myös maaseutunuoriso vietti aikaansa yhteen 

kokoontuen, ja kaupunkilaisnuoriso yhtälailla kävi tansseissa. Yleistys on karkea, mutta 

antaa näkökulman siihen, miten maalais- ja kaupunkilaisnuorison tavat ja 

toimintaympäristöt erosivat. Yhteistä kahdelle erilaiselle ajanviettotavalle on kuitenkin 

yhteenkuuluvuus ja nuorten keskeinen, ennen kaikkea omaehtoinen ryhmäytyminen sekä 

vastakkaiseen sukupuoleen tutustuminen. 

Vaikka voidaan puhua tanssin ja musiikin yhdistämästä sukupolvesta, voidaan samaan 

aikaan rakentaa kahdella eri vuosikymmenellä syntyneiden kirjoittajien välille 

eroavaisuuksia. 1940-luvulla ja etenkin sen alkupuolella syntyneille kirjoittajille 

perinteinen maaseudun tanssilava on yleisempi vapaa-ajan vieton paikka ja muiden nuorten 

kohtaamisen kenttä. 1950-luvulla syntyneiden muistoissa tanssilavakulttuuri on yhtälailla 

näkyvissä, mutta vapaa-ajanvietto keskittyy myös kaupungistuvaan ympäristöön; 

kuppiloihin ja baareihin. 

 

 

 

                                                           
219 Puuronen 2003, 380. 
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2.3. Jaetut ilot, jaetut onnet – Nuorisokulttuurin eri muodot 
 

1950-luvulla nuoriso alkoi erottua entistä selvempänä, yhtenäisenä massana ja ryhmänään. 

Erityisenä nuorten keskeistä kulttuuria määrittävinä ja muovaavina tekijöinä olivat 

teollistumisen ja urbanisoitumisen ohessa yleistyvä palkkatyöläisyys, vapaa-ajan 

lisääntyminen sekä angloamerikkalaisen populaarikulttuurin rantautuminen.220 Nuoruus ja 

nuoriso alkoivat saada omia erityisiä kulttuurisia piirteitä, joista olivat näkyvimpinä 

musiikin ja elokuvien luomien idolien seuraaminen ja jäljittely, omaleimainen 

pukeutumistyyli sekä nuorten omaehtoisen ryhmätoiminnan kautta muotoutuvat 

alakulttuurit.   

Ilkka Heiskanen ja Ritva Mitchell ovat jakaneet nuorisokulttuurin (1) nuorten itsensä 

hyväksymäksi, yhteiskunnan määrittämien kokeilurajojen puitteissa toimivaksi 

yleiskulttuuriksi, (2) yleis- ja valtakulttuuria tietoisesti vastustavaksi ryhmä- ja 

elämäntapavetoiseksi vastakulttuuriksi sekä (3) aikuiskulttuurista täysin irtaantuvaksi ja 

usein vastustavaksi alakulttuuriksi.221 Nuorisokulttuurit ja niiden eri muodot ovat eläneet 

aina ajallisesti ja paikallisesti rinnakkain, ja aina on olemassa myös se joukko nuoria, joilla 

ei ole mitään tekemistä nuorisokulttuurin kanssa. Ilmiönä nuorisokulttuuri on kuitenkin 

vaikeasti määriteltävä ja rönsyilevä.222 Tutkimuksessani keskiöön nousee nuorten 

yleiskulttuuri ja siihen liitetyt nuorisokulttuurin muodot. Nuorisokulttuuri 

nykykäsityksessämme ja puhekielessä onkin pelkistynyt lähinnä pukeutumistyyleiksi, 

musiikiksi ja kulttuurituotteiksi, kuten lehdiksi ja elokuviksi.223  

Tarkasteltaessa omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruuden kokemusmaailmasta, voidaan 

kuitenkin poimia suomalaiselle 1950—1960-lukujen nuorisolle ulkoisten merkitysten 

lisäksi myös henkisiä, kokonaista sukupolvea yhdistäviä kulttuurisia siteitä. 1950—1960-

lukujen nuoruuteen kuuluu maantieteellisistä eroista huolimatta joitakin yhteisiksi koettuja 

ja jaettuja piirteitä. Nämä piirteet liittyvät olennaisesti vapaa-aikaan ja ennen kaikkea 

vahvistuvaan nuorisokulttuuriin. Iskelmä, rock- ja pop-musiikki, omaleimainen 

pukeutumistyyli ja ajan suosituimmat ja seuratuimmat idolit säestävät omaelämäkertojen 

kirjoittajien nuoruuden muistoja.  

 

                                                           
220 Seppänen & Kauppi 1996, 127. 
221 Heiskanen & Mitchell 1985, 31—32. 
222 Seppänen & Kauppi 1996, 127. 
223 Kaarninen 2006, 11—12. 
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2.3.1. Tangosta räminämusiikkiin – Musiikin viemää 

 

Radio oli ihme. Vaikka ohjelmaa ei ollut kuin määrätyt tunnit päivässä, nekin 

kuunneltiin tarkkaan ja valikoiden. Tuli myös jotakin, jota ei ollut voinut edes 

unissakaan kuvitella, tuli musiikki. - - Silloin se alkoi, Kesäillan valssi. - - En 

ollut pienessä maailmassani koskaan kuullut mitään niin ihanaa. 224 

 

Näillä sanoin nimimerkki ”Mummonen” muistelee ensikosketustaan musiikkiin. Hetki 

Kesäillan valssin äärellä teki kirjoittajan elämään lähtemättömän vaikutuksen. Musiikki ja 

musiikkiin liittyvät tuntemukset ovat eittämättä yksiä liki jokaisen omaelämäkirjoittajan 

teksteissä nousevia keskeisiä nuoruutta sävyttäviä asioita. Musiikki tarjoaa kirjoittajille 

linkin nykypäivästä menneeseen: tietyn kappaleen kuuleminen vie kirjoittajat välittömästi 

takaisin nuoruuden hetkiin ja tunnelmiin. Musiikilla on nostalginen voima. 

Radio nousee kirjoittajien teksteissä merkittävimmäksi musiikin välittäjäksi. 1950-luvulla 

suomalainen musiikkiteollisuus oli vielä lapsen kengissä niin äänilevyteollisuuden kuin 

artistien osalta. Sota-ajan rintamakiertueet ja korsuradiot olivat kuitenkin nostaneen 

viihteen ja musiikin kulutusta.225 Näissä sodan jälkeisissä olosuhteissa radiosta muodostui 

otollisin kevyen musiikin väylä. Viihdeteknologian kehitys toi uusia mahdollisuuksia 

musiikin kuluttamiseen: transistoriradiot, baarien ja kahviloiden jukeboksit sekä 

levysoittimet ja LP-levyt toivat musiikin lähemmäksi kuluttajaa – ja myös uutta kasvavaa 

kuluttajaryhmää, nuorisoa.226  

Omaelämäkertateksteissään kirjoittajat nostavat radion hankkimisen merkittäväksi 

tapahtumaksi nuoruudessaan. ”Eino” muistelee, kuinka isän täytettyä 50 vuotta, ostivat 

kylänväki ja ystävät hänelle syntymäpäivälahjaksi kaksi matkaradiota. ”Tämän jälkeen radio 

oli aina mukana perunapelloilla ja iltalypsyn aikaan jopa navetassakin.”, hän muistelee. 227 

Radio nousee nuoruusmuistoissa tärkeäksi esineeksi, vaikka varsinainen kevyen musiikin 

osuus radio-ohjelmista oli vielä vähäinen.  Suomen Yleisradio (YLE) oli pitkään 1960-luvulle 

ainoa radio-ohjelmien tekijä, ja ohjelmisto koostui pääosin sivistyksellisestä ohjelmasta, 

orkestereista, kuunnelmista ja sinfonioista. Yleisön suuresti toivoma kevyt musiikki oli 

annosteltu pieniksi palasiksi eri ohjelmiin.228 Suomalaisten kasvavasta mielenkiinnosta 

                                                           
224 140_N_1940. 
225 Olkkonen 2010, 188. 
226 Hänninen 2006, 65. 
227 069_M_1945. 
228 Kemppainen 2005, 12—14. 
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kevyttä musiikkia ja iskelmiä kohtaan kertoo yhden YLE:n ohjelman poikkeuksellisen suuri 

suosio. 

Meillä oli tuohon aikaan vain yksi radio. Lauantaisin meillä kisailtiin, millä 

asemalla radiota kuunneltiin. Yhtä aikaa eri asemilla olivat lastenohjelma ja 

lauantain toivotut. Yleensä isosiko ja veli voittivat, ja minäkin jouduin 

kuuntelemaan Lauantain toivottuja. Opin iltatuulen viestin ulkoa, sillä se soi 

jatkuvasti listaykkösenä. 

Nainen s. 1955229 

Lauantain toivotut levyt oli YLE:n vuodesta 1935 lähetetty lauantai-illan toivekonsertti, 

jonka ensimmäinen puolituntinen koostui vakavasta ohjelmasta, sitten kevyistä opereteista 

ja klassisesta musiikista. Toivekonsertin kruunasi ”retkuminuutti”, eli ohjelman loppuosan 

soitetut 2—3 kevyttä iskelmää.230 Vuodesta 1953 Yleisradion ULA-verkko mahdollisti 

rinnakkaisohjelmien lähettämisen, jolloin musiikin määrä ohjelmistossa kasvoi.231 

Ohjelman merkityksestä kertoo se, että lainausten naisten muistojen tavoin lauantai-illan 

aikataulu järjestettiin siten, että radiosta ehdittiin kuulla toivotut levyt. Sanomatta selvää, 

että toivekonsertin viimeiset minuutit olivat nuorten suosiossa, kuten ensimmäisestä 

lainauksesta käy ilmi. Musiikin ja ohjelman merkityksestä ja vakavuudesta kertoo myös se, 

että kirjoittajat muistavat, kuinka Lauantain toivottujen levyjen aikana koko perhe 

kokoontui radion ääreen, ja tällöin vaadittiin ääretöntä hiljaisuutta.232 Lauantain toivotut 

levyt -ohjelman voidaan väittää vaikuttaneen liki jokaisen suomalaisen perheen ja nuoren 

elämään 1950—1960-luvuilla. 

Kevyen musiikin ja etenkin toivottujen iskelmien kuuntelu oli pitkään radion varassa, mutta 

etenkin 1960-luvulla yleistyneet kahviloiden ja baarien jukeboksit olivat merkittäviä 

tekijöitä musiikin levittämisessä. Jukeboksien menestys on sidoksissa suomalaisen 

musiikkiteollisuuden kasvun ja vinyylilevyjen yleistymisen kanssa.233 Etenkin nuoriso 

osoittautui ahkeraksi jukeboksien kuluttajaksi. ”Sössön vinttiä” muistellut Jarmo kirjoittaa 

jukeboksin merkityksestä: 

 

 

                                                           
229 026_N_1955_2. 
230 Oinonen 2005,87; Kemppainen 2005, 14. 
231 Hänninen 2005, 206. 
232 Esimerkiksi 044_N_1945;101_N_1949. 
233 Nyman 2005, 32. 
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Minua kiinnosti tietenkin oliko nainen elokuvateatterin baarissa todellakin 

hankkinut toivomani levyn automaattinsa ja sain Timonkin mukaan. 

Yllätys oli melkoinen. Jo portaita teatterin yläkertaan ylös noustessamme 

meitä tulvi vastaan Beatleksien rämäkät rytmit ja Twist And Shout täytti 

lokaalin täynnä nuoria, jotka keinuvat tahdissa. Eikä vain sen yhden kerran 

vaan heti kun se loppui, soitettiin se uudelleen, kerta toisensa jälkeen, niin kuin 

se olisi ollut koko levyautomaatin ainoa levy. 234 

Kirjoittaja muistelee, kuinka baarin omistaja oli vihaisena tullut heitä vastaan, ja valittanut, 

että oli tulla hulluksi saman renkutuksen kuulemisesta satoja kertoja peräkkäin. Baarien 

pitäjät kuitenkin tiedostivat nopeasti nuorten mieltymyksen jukebokseihin, ja usean 

kirjoittajan muistoissa myös kyselivät innokkaasti levytoiveita. Musiikin rajalliset 

kuuntelumahdollisuudet olivat omiaan lisäämään jukeboksien käyttöä. Suosikkilevyä 

saattoi kuunnella uudelleen ja uudelleen ja milloin haluaa – ja vain 20 penniä kerralta. Jos 

vinyylilevyjen yleistyminen johti jukeboksien menestykseen, edisti se myös musiikin 

kuuntelua kotona. Osa kirjoittajista muistaa, kuinka kotiin hankittiin myöhemmin myös 

oikea levysoitin. ”Tyttö nimeltä Raimo” muistelee, kuinka vanhempi serkku sai rippilahjaksi 

levysoittimen ja LP-rock levyn, Beatlesiä totta kai.235 Myös musiikin nauhoittaminen 

radiosta kelanauhureiden ja kasettisoittimien kautta yleistyi 1960-luvulla. Vuonna 1953 

syntynyt mies muisteleekin nauhoittaneensa kelanauhurilla putkiradiosta 

suosikkikappaleitaan, ja nauhojen taustalla kuuluu, kun äiti huutaa ”syömään!”. 236 

Musiikin kuunteluun ja etenkin musiikkityyleihin suhtauduttiin kirjoittajien nuoruuden 

perheissä hyvin eri tavoin. Osa kirjoittajista muistaa, kuinka vanhankansan mukaan kevyt 

musiikki oli syntistä.237 Myös suhtautuminen uusiin musiikki-idoleihin ja heidän 

edustamaansa uuteen musiikkityyliin oli osassa perheissä hyvin tuomitsevaa. ”Erja” 

muistelee hetkeä, kun äiti huomasi Paul Ankan levyn perheen levykokoelmassa: 

Huuto oli taas mahtava, kun äiti äkkäsi levyn meidän suppean 

levyvalikoimamme joukosta, jostain Benjamino Giglin, Kreivitär Marizan tai 

Jääkärin Morsiamen välistä. ”Tällaista roskaa! Sellainen konkkanenäinen 

pojankloppi! Ihmisen pitää kehittää makuaan, se ei kehity, jos kuuntelee ala-

arvoista räminää.” Sitten kiekaistiin taas joku parodiallinen määkiminen 

siihen päälle. 238 

                                                           
234 107_M_1947. 
235 086_N_1945. 
236 019_M_1953. 
237 Esimerkiksi 193_N_1955. 
238 021_N_1945. 



69 
 

 

Näissä olosuhteissa musiikin kuuntelu baareissa jukeboksin kautta tai radiosta omassa 

rauhassa oli huomattavasti helpompi ja mukavampi vaihtoehto. Osa kirjoittajista on 

puolestaan ollut siinä mielessä onnellisemmassa asemassa, että heidän perheensä on ollut 

musikaalinen ja antanut luvan kaikenlaisen musiikin kuunteluun.239 Kirjoittajien 

vanhempien asennoituminen nuorten suosimaa kevyttä musiikkia kohtaan saattoi olla 

negatiivinen, mutta tästä huolimatta radio ja radio-ohjelmat nousevat omaelämäkertojen 

kirjoittajien muistoissa merkittävään asemaan koko perheessä. Radio ja musiikki toivat 

viihteen koko perheelle. Musiikki muodostuu kirjoittajien teksteissä nuoria yhdistäväksi 

tekijäksi ja ryhmäytymistä tukevaksi. Musiikin kuuntelu oli yhteisöllistä toimintaa baarien 

jukeboksien ympärillä tai levysoittimen äärellä kotioloissa. 

 

2.3.2. ”Laitas tuo kohta vielä uudelleen soimaan” – Nuoruuden soittolista 

Iskelmätähdistä muistan Olavi Virran, Laila Kinnusen, Tapio Rautavaaran. 

Tietysti myös Elvis Presleyn ja Paul Ankan. Loilotin äitini kauhuksi isoon 

ääneen Lazzarellaa, Istanbulia, joka sai loistonsa Konstantinopolilta, 

Tiikerihaita, Kuningaskobraa, Mustia silmiä, Ballaadia Olavinlinnasta ja 

Mambo italiaanoa. 240 

”Liisastiina” s. 1941 

Suomalaista 1950-luvun nuorisokulttuuria ja -musiikkia on luonnehdittu rockin 

valtakaudeksi, mutta pohjimmiltaan 1950—1960-lukujen Suomi oli vielä ennen kaikkea 

iskelmä-Suomi. Tango soi niin maaseudulla kuin kaupungissakin, ja lavoilla jotain muuta 

soittaneet orkesterit saivat soittaa tyhjälle tanssilattialle. 1950-luvun myydyimmät 

äänitteet olivat suurimmalta osin kotimaisia, eurooppalaisia ja amerikkalaisia 

iskelmälevyjä.241 Etenkin 1940-luvulla syntyneiden kirjoittajien muistoissa etusijan saavat 

juuri kotimaiset iskelmäartistit sekä ulkomaiset käännöskappaleet. Liisastiinan tavoin 

kirjoittajien muistoissa soivat rakastetut artistit kuten Olavi Virta ja Laila Kinnunen sekä 

ulkolaisista tähdistä Elvis ja Paul Anka. 

1950-luvun suomalaiset iskelmätähdet liittyvät myös olennaisesti lavatanssikulttuuriin, 

sillä artistit olivat myös suosittuja esiintyjiä tansseissa. Kirjoittajat muistelevat esimerkiksi 

Olavi Virran tai Lasse Liemolan olleen vetonauloja lavatansseissa. ”Annakaisa 1942” 

                                                           
239 Esimerkiksi 101_N_1949. 
240 053_M_1941. 
241 Nyman 2005, 87. 
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muistelee, kuinka edes edellisissä tansseissa loukkaantunut jalka ei estänyt lähtemästä 

kuulemaan Lasse Liemolaa: ”Kyl mie ainakii kuuntelemmaa tahon mennä. Jos ei Lasse tuu 

vaik millokaa enää!”242  

Musiikin kuunteluun liittyi myös laulujen sanojen keräily. Etenkin naiskirjoittajat muistavat, 

kuinka vihkot täyttyivät suosikkiartistien kappaleiden radiosta tai levyltä poimittuja 

sanoituksia. ”Korvat höröllä kuunneltiin, sanakirjasta etsittiin sanoja: mitä se oikein sanoo, 

laitas tuo kohta uudelleen soimaan… ja vielä uudelleen!”243 Kappaleiden sanoituksia ja 

uusimmat uutiset ja tiedot artisteista saatiin vuodesta 1963 ilmestyneen Suosikki-lehden 

kautta.244 Erityisen suosittuja olivat myös Suosikki-lehden välissä ilmestyneet 

keskiaukeaman julistelakanat. Vuonna 1949 syntynyt nainen muistelee julisteen 

merkitystä: ”Siitä, että kerran ostin Suosikki-lehden, jonka välissä oli komea juliste 

Beatleseista, ei perhe tykännyt. En tiedä miksi, olinhan saanut siihen rahaa, no kai se oli 

annettu pitkin hampain. Ei julistetta kyllä takavarikoitukaan, joten se Beatlesit hymyilivät 

porstukamarin seinällä niin kauan kuin nastat kestivät.”245  

Suomalainen tanssilavakulttuuri sekä iskelmäkenttä kokivat kriisin 1950-luvun lopulla ja 

1960-luvun kuluessa. Populaarikulttuuri toi uudet nuorison villitykset; rock’n’rollin sekä 

Beatlesin.246 Amerikkalaiset elokuvat rantauttivat Suomeen, ja etenkin Helsinkiin ja 

Turkuun 1950-luvun alussa rock’n’rollin, James Deanin ja Elvis Presleyn. 247Rock-musiikki 

ja ulkomaiset artistit nousevat keskeisempään asemaan etenkin 1940-luvun lopulla ja 1950-

luvulla syntyneiden kirjoittajien muistoissa. Suomenkielinen iskelmä sai väistyä, kun 

perinteisen tai klassisen rockin jälkeen 1960-luku toi mukanaan jotain vielä 

mullistavampaa: 

Eipä aikaakaan, kun jostain Brittein saarilta ilmaantui joku omituinen 

poikasakki, jotka olivat hylänneet parturin ja laulaessaan soittivat niitä 

sähkökitaroita. Se sai nopeasti seuraajia oikeastaan ympäri maapallon ja pian 

suomalaisetkin pojat vinguttivat Emma-valssin säveliä kolmen kitaran voimin. 

Alkoi aika, jota jotkut vieläkin muistelevat suurella kaiholla mutta, josta toiset 

haluaisivat vaieta hienotunteisuussyistä. 

Mies s. 1947248 

                                                           
242 173_N_1940; 194_N_1942. 
243 021_N_1945. 
244 101_N_1949; 119_N_1952; 210_N_1952; 026_N_1955. 
245 101_N_1949. 
246 Immonen 2005, 14. 
247 Nyman 2005, 88;Olkkonen 2010, 194. 
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1960-lukua parhaiten kuvastava ja omaelämäkerroissa vahvasti läsnä oleva ”beatlemania” 

valloitti nopeasti Suomen ja toi mukanaan suomalaiselle musiikkiteollisuuden 

omaleimaisen rautalankamusiikin. Suomalaisia englanniksi laulavia pop- ja rock-yhtyeitä 

alkoi ilmestyä musiikkikentälle, muistetuimpana heistä The Sounds Emma/The 

Mandshurian beat -kappaleellaan.249 

Suosikki-lehden vuoden 1964250 tammikuun numerossa julkaistun 40 tämänhetkistä 

suursuosikkia-äänestyksen suosituimpien artistien kärjessä komeilivat miehistä Taisto 

Tammi, Eino Grön, Kai Lind sekä Olavi Virta. Naisartisteissa puolestaan Laila Kinnunen, 

Annikki Tähti, Pirkko Mannolla ja Marion Rung. Ulkomaisissa artisteissa kärjessä ovat Elvis 

Presley, Cliff Richard ja Paul Anka. Äänestys kuvastaa vuosikymmenen vaihteen 

nuorisomusiikin taitoskohtaa. Vuosikymmen loppupuolella myydyimpien albumeiden 

listaa hallitsivat ulkomaiset rock-yhtyeet: The Beatles, Hootenanny Trio, The Lollipops, Jimi 

Hendrix ja The Rolling Stones. Samaan aikaan suosioon nousivat myös suomalaiset aikansa 

nuorisoidolit, kuten Danny, Kirka ja Katri Helena.251252 

 

2.3.3. Kellohelmat ja farmarit – Yhtenäisyyttä pukeutumisella 

 

Nuorisokulttuuri kulminoituu yleisessä keskustelussa juuri musiikkiin ja nuorison 

erottuvaan pukeutumiseen. Suomalaisen 1950—1960-lukujen nuorisokulttuurin 

keskeisinä muovaajina pidetään ennen kaikkea amerikkalaisten elokuvien sekä musiikin 

vaikutusta.253 Vaikutteet levittäytyivät ensimmäisenä kaupunkeihin, etenkin Helsinkiin ja 

Turkuun. Markkinointikoneisto tiedosti kuitenkin nopeasti nuorison ostovoiman ja 

merkityksen omana kohderyhmänään, ja 1960-luvun kuluessa nuorisokulttuurin tuotteet ja 

ilmiöt levittäytyivät myös maaseudulle.  

 

Pukeutuminen on perinteisesti ollut keino erottautua toisista. Kasvavan nuorison kohdalla 

kyse oli ennen kaikkea erottautumisesta niin lapsista kuin aikuisista.254 ”Ritva Liisa” on 

muistellut lapsuuden ja nuoruuden välistä erontekoa vaatetuksen kautta: 

                                                           
249 Nyman 2005, 102—103. 
250 Suosikki 1/1964. 
251 Suomi soi 4 2005. 
252 Janne Poikolainen kirjoittaa laajemmin samasta aihepiiristä Oi-nuoruus aineistoon 
pohjautuvassa artikkelissaan ”Populaarimusiikki suomalaisnuorten arjessa 1950- ja 1960-luvuilla”. 
Artikkeli ilmestyy kesällä 2014. Poikolainen 2014, 150—177. 
253 Iltanen 2005, 177; Puuronen 2003, 382. 
254 Iltanen 2005, 178. 
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- - saisi hankkia itselleen silkkiset alusvaatteet, korsetit ja rintaliivit, jotka 

korostaisivat nuoren kehon naisellisia muotoja. Nuorena voisi jalat verhoilla 

saumallisilla nailonsukilla ja kiinnittää ne valkoisilla, korsetteihin 

kiinnitetyillä sukkanauhoilla, jonka pituutta voisi itse säädellä sukan nauhassa 

olevan metallisen mekanismin avulla. Kotikutoiset villasukat ja kaupan 

puuvillasukat nappeineen jäisivät perheen nuoremmille lapsille. Kaikkea tätä 

komeutta kruunaisi jalkaan hyvin istuvat nahkaiset korkokengät. 255 

 

”Ritva Liisan” mukaan lapsuuden vaatekertaan kuuluivat puuvillaiset pehmeät liivit ja 

housut, mutta nuoren naisen vaatekerta koostui silkkisistä alusvaatteista, aikuismaisista 

musliinimekoista ja korkokengistä. 1940-luvun alussa syntyneiden kirjoittajien muistoissa 

on huomattavaa se, että heidän nuoruutensa vaatekerta oli hyvin aikuismaista. 

Varsinaisesta ”nuorisomuodista” voidaan puhua vasta 1960-luvulla aktiivinuoruuttaan 

eläneiden kirjoittajien kohdalla. ”Ritva Liisan” tavoin otannan alkupään kirjoittajat 

muistavat siirtyneen lasten vaatteista lähes suoraan aikuismaiseen pukeutumiseen – 

tärkeää oli näyttää ja vaikuttaa aikuiselta. 

Jälleenrakennusajan Suomessa elettiin pitkään taloudellisesti puutteellisissa oloissa. 

Maaseutujen ja kaupunkienkin osaavat nuoret joko ompelivat omat vaatteensa tai 

ompeluttivat ne räätälillä. Vuonna 1945 syntynyt nainen muistelee, kuinka Seura- ja 

Kotiliesi-lehdet toivat syvälle maaseudulle ajan vaatemuodin sekä ompeluun tarvittavat 

kaavat.256 Mahdollisuus vaatteiden ompeluun tarjoutui myös koulussa käsityötunneilla. 

Erityisen suosittuna vaatemallina naisten keskuudessa 1950-luvulla oli Brigitte Bardotin 

lehdissä esittämä BB-tyyli. ”Silloin oli muotia tiukka yläosa, kapea vyötärö ja leveä helma.”257 

Vyötäröä saatiin korostettua joko korseteilla tai kireällä patella-vyöllä. Hoikkuus ja muhkea 

helma oli ehdoton. 

Kirjoittajien muistoissa aikuismainen pukeutuminen ja BB-muoti vallitsivat pidempään 

juuri maaseudulla, kun kaupungissa varttuneille nuorten pukeutuminen alkoi erottautua jo 

selkeästi erilaiseksi aikuisten pukeutumisesta. Uusi nuorisokulttuuri löi läpi vähitellen 

nimenomaan kaupungeissa, etenkin Helsingissä ja Turussa, mutta 1960-luvulle tultaessa 

myös muualla Suomessa. Vuonna 1941 Lahdessa syntynyt nainen on kuvaillut hyvin 

yksityiskohtaisesti niin poikien kuin tyttöjen muodikasta pukeutumista lättähattu- ja 

myssymissi-muodin mukaan: 
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Viininpunainen vakosamettitakki, pillipunttihousut ja litistetty huopahattu 

olivat kova sana nuorten miesten keskuudessa. Tytöillä oli vastaavasti 

vakosamettijakku, valkoinen poolokauluspusero ja musta, kapea hame. Kaiken 

huipuksi korkeakorkoiset kengät upotettiin harmaisiin päällyskenkiin ns. 

elefanttitossuihin. Kaulaan sitaistiin pieni huivi, ”fritsuliina” eli ”hottirätti.” - - 

Kun ”tyköistuva” päällystakki ei ollut tarpeeksi tiukka, siihen piti ommella 

sisäänottoja lisää. Orlon villatakki oli pukevampi napit selkäpuolella ja 

sifonkihuivi kaulassa piste ii:n päällä. 258 

 

Lättähatuiksi kutsuttiin etenkin helsinkiläis- ja turkulaisnuorison keskuudessa vallinnutta 

pukeutumistyyliä, jonka juuret olivat 1920—1930-lukujen swing-jazzissa ja 

tukholmalaisissa swing-pjatt -nuorissa.259 Vaikka ilmiö on kaupunkilainen, levittäytyivät 

pukeutumisen piirteet myös maaseudun nuorison ulottuville. Lättähattu- ja 

myssymissimuoti olivat ensimmäisiä selkeästi erottuvia nuorisopukeutumisen ja -

kulttuurin muotoja, jotka myös nousivat näyttävästi julkiseen keskusteluun.260 Kyseessä ei 

kuitenkaan ole vielä kaikki nuoria yhdistävä pukeutumistyyli, vaan enemmän nuorison 

sisäistä erottautumista tukeva pukeutumistapa. Yhtenäinen muutos nuorten 

pukeutumisessa alkoi näkyvä selvemmin vasta 1960-luvulla, kun lättähattu-tyyli alkoi 

syrjäytyä amerikkalaisten elokuvien ja rock-musiikin idoleiden vaikutusten tieltä.  Uusiksi 

tyylivaatteiksi kohosivat nahkatakki ja farmarit.261 Puhuttiin moottoripyöräpojista ja 

rockerseista. Vuonna 1947 Turussa syntynyt mies muistelee oikeaoppista 

moottoripyöräpojan tyyliä:  

Muodikas nuorukainen käytti pipoa, jossa oli päälaen kohdalla kernistä tehty 

vahvike ja pipo oli taiteltava huolellisesti tietyllä tavalla. Ehdoton vaatimus oli, 

että pipo oli silmillä. Oikeaoppisesti aseteltu pipo ja Boston tai joku muu 

tupakki suupielessä roikkumassa osoitti rajua luonnetta - - Brylcreamia, 

Suavea, tai Vitapointea meni tuubi muutamassa päivässä ja lopulta taipumaan 

joutunut tukka ei heilahtanutkaan vaikka miten tuuli. Oli, kuin kypärä, eikä 

pesumahdollisuuksia juuri ollut muulloin kuin lauantaisin saunassa.262 

Rock-tyyliin kuului olennaisena rasvalla kammattu tukka ja rehvasteleva, James Deania tai 

Marlon Brandoa imitoiva reteä ja rock-henkinen olemus. Kirjoittajien muistoista nuoruuden 

pukeutumisesta on nähtävissä nuorisokulttuurin kaupallistuminen. Jos 1940-luvun alussa 

syntyneiden nuorten pukeutuminen ja tyyli oli maltillista, elokuvatähtien kuvista imitoitua 

ja itse tehtyä, marssitti 1950—1960-lukujen vaihde kirjoittajien saataville oman erityisen 
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”nuorisomuodin”. Moderni teollisuus toi markkinoille, ja etenkin uudelle kaupalliselle 

kohderyhmälle valmisvaatteet, joista myös maaseudun nuoret pääsivät osallisiksi.263 

Maaseudulla kasvanut vuonna 1945 syntynyt nainen muistelee valmisvaatteiden ja uusien 

materiaalien yleistymistä: ”Meistähän nailonin tulo vaatetukseen oli huippujuttu; nailon 

sukat, nailon puserot, nailon alusvaatteet ja nailoniset ikkunaverhot.” Todellinen muutoksen 

ja murroksen tekevä valmisvaatekappale oli kuitenkin farkut. 264 

Farkut, farmarit, dongarit, jamekset – farmarihousuista muodostui erityinen nuoruuden 

symboli.265 Farmarihousut rantautuivat Suomeen 1950-luvulla, mutta todelliseen suosioon 

ne nousivat, kun Suomessa alettiin valmistaa omaa merkkiä, James-farkkuja vuonna 

1958.266 Tämän jälkeen jokainen nuori, jokaisen vanhemman kauhuksi, halusi omistaa 

jamekset. ”Mirjami” muistelee väsytystaisteluaan farkkujen hankinnan kanssa: 

Haluaisin ostaa jamekset, mutta äiti sanoo, etteivät farkut ole mikään asu. 

”Miksi et pukeudu niinkuin rehtorin tyttäret, he ovat aina siistejä!” Rehtorin 

tyttärillä on villatakkeja, paitapuseroita ja kävelypukuja. He näyttävät 

vanhoilta tädeiltä.267 

Farkuista muodostuu kirjoittajien teksteissä erityinen kysymys. Farkkujen ostamisesta 

riideltiin ja keskusteltiin perheissä. Farkkujen saaminen oli kirjoittajille sama symbolinen 

siirtyminen lapsuudesta nuoruuteen kuin otannan vanhimpia kirjoittajia edustavan ”Ritva 

Liisan” nuoruuden uusi vaateparsi.  

Omaelämäkertojen kirjoittajat edustavat pääosin Ilkka Heiskasen ja Ritva Mitchellin268 

mukaisesti nuorten yleiskulttuuria. Kirjoittajat ovat nuoruudessaan sopeutuneet 

yhteiskunnan määrittämiin rajoihin ja toimineet nuorille hyväksytyn ”raamitetun 

vapauden” puitteissa. Nuoruutta on lupa kokea ja nauttia niin kauan, kun ei ylitä sille 

määritettyjä rajoja.269 Toisin sanoen kirjoittajat ovat muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta270 eläneet tavallista nuoruutta ilman erityisiä suuntauksia vasta- tai 

alakulttuureihin. Nuorisokulttuurin eri muodot ovat läsnä kirjoittajien teksteissä, mutta 

varsinaista ääriedustusta, kuten jengikäyttäytymistä tai vahvaa aatteellista vastustusta 
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kirjoittajien nuoruusmuistoissa ei ole.  

Tämän sijaan kirjoittajien nuoruusmuistoista on muodostettavissa enemmänkin tavallisen 

suomalaisen nuoren toimintaympäristö ja -kulttuuri. Musiikki, pukeutuminen ja tanssi ovat 

omaelämäkertatekstien kirjoittajien muistoissa selkeitä nuoruutta kuvastavia ja 

määrittäviä teemoja. Nuoruuteen ja nuorisokulttuuriin liittyy olennaisena osana 

yhteisöllisyys ja yhteisen toimintakulttuurin jakaminen muiden nuorten kanssa. 1940—

1950-luvulla syntyneiden kirjoittajien nuoruudessa yhteinen toimintakenttä löytyi 

lavatansseista ja baareista, musiikin äärellä muiden samanhenkisten kanssa. 

   

2.4. Koti, koulu ja kirkko – Nuoruuden auktoriteetit  
 

ERIK ALLARDT on toimittanut vuonna 1958 ilmestyneen teoksen Nuorison harrastukset ja 

yhteisön rakenne, joka oli julkaisuaikansa laajin kartoitus 1950-luvun nuorison 

harrastuksista ja sosiaalisista suhteista. Teoksen kautta on määriteltävissä millainen oli 

nuorison yhtenäiskulttuuri 1950- ja 1960-luvuilla. Yhtenäiskulttuuri tai nuorten 

yleiskulttuuri määritellään niitä ylläpitävien instituutioiden, perheen, koulun ja 

uskonnollisten yhteisöjen sekä harrastus- ja järjestötoiminnan kautta. Nämä instituutiot 

asettavat raamit ja normit sille, mikä nähdään suotavana ja sallittuna käytöksenä sekä 

hyvänä harrastuksena nuorelle.271  

Heiskanen ja Mitchell ovat esittäneet, että nuoruuteen kuuluu olennaisena vaiheena rajoja 

koetteleva toiminta.  Nuoruus on ohimenokausi ja hetkellinen vapaus ja irtiotto ovat ikään 

kuin etukäteispalkinto aikuiselämän vaivoista.272 Omaelämäkertojen tekstien kirjoittajat 

toimivat nuoruudessaan pääosin nuorten yleiskulttuurin piirissä. Minkään erityisen 

alakulttuurin tai vastakulttuurin edustajia heidän joukossaan ei ole ollut. Kirjoittajat ovat 

ensisilmäyksellä olleet ”kilttiä” nuorisoa, jotka noudattivat ainakin päällepäin kolmen 

merkittävän säätelevän instituution, koulun, kodin ja kirkon asettamia malleja. 
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2.4.1. Nuoruuden uhmaa, oliko sitä? 

 

Miten monimutkaisia olivat suhteeni auktoriteetteihin. Miten sisimpäni huusi 

vastalauseensa jokaisen määräilevän sanan jälkeen. Vaikka suuni ehkä pysyi 

vaiti. Isä. Opettajat. Kirkko. 273 

  ”Anki” s. 1944  

Maaseutuyhteiskunnassa perheen ja ympäröivän yhteisön auktoriteetti ja sen kunnioitus 

olivat vielä keskeisiä nuorten kasvatuksellisia välineitä. 1900-luvun alkupuolen 

teollistumisen ja kaupungistumisen tuomat muutokset muuttivat kuitenkin perinteisiä 

auktoriteettiasetelmia. Kaupungistuminen loi uudentyyppisen nuorison, joka ei enää 

sitoutunut perheeseen ja lähiyhteistöön yhtä tiiviisti. Nuorison keskuudessa esille nouseva 

tapainturmelus sekä auktoriteettien kunnioituksen puute alkoivat nousta yleiseksi 

huolenaiheeksi.274 Perhe ja lähiyhteisö olivat kuitenkin vielä 1950—1960-lukujen Suomessa 

tärkein auktoriteetti. 

Vaikka kirjoittajakunta on näennäisesti kilttiä ja hyvätapaista, näkyy nuoruuden 

auktoriteettien vastustus selkeimmin kodin ympäristössä. Nimimerkki ”Anki” yritti esittää 

nuoruudessaan päällepäin kiltin tytön roolia, vaikka todellisuudessa hänen sisällään kuohui 

kaikkia auktoriteetteja vastaan. Hän pohtii tekstissään, miten hänen isänsä ja äitinsä olisivat 

järkyttyneet, jos olisivat hänen todellisista ajatuksistaan tienneet. ”Miten mieleni puhe ei 

olisi kestänyt sensuuria. Miten kirosanat kuohuivat sisälläni, vaikka montakaan niistä en 

päästänyt huulteni yli.”, hän kirjoittaa.275 Kiltin nuoren roolia kantaville kirjoittajille on 

ominaista ”Ankin” tavoin kapinoida hiljaa itsekseen, kirjoittajat eivät tuo ajatuksiaan esille 

muuten kuin hetkellisinä purkauksina.  

Omaelämäkertojen kirjoittajat ovat syntyneet perheisiin, joissa vanhemmat ovat kokeneet 

sodan menetykset ja vammat. Useat kirjoittajat muistavat erityisen vaikean suhteen sodassa 

olleen isän kanssa276, mutta varsinkin naiskirjoittajilla vaikuttaa nuoruudessaan olleen 

hyvin tulehtunut suhde äitiinsä.277 Ääriesimerkkinä äitisuhteesta ovat ”Erjan” muistot 

alistavasta äidistä: 
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Äiti ei pitänyt iloisuudesta ja lörpöttelystä, hän kutsui minua hälläpyöräksi ja 

näytti vihaiselta tai oikeastaan ivalliselta. - - Niinpä lapsuus meni pelon 

värittämän jännityksen säestyksellä, aikuisuutta odotellessa, nukeilla 

leikkiessä, piirtäen ja paperinukkeja askarrellen. Murrosikään tullessani minut 

oli jo nujerrettu.  - - minusta oli varmalla otteella kitketty pois kaikki luovuus, 

oma-aloitteisuus, uskallus. Jäin pelokkaaksi sivustakatsojaksi, sivulliseksi. 

Sitähän olin ollut jo pienestä, siitä lähtien, kun äiti pysäytti minussa kehräävän 

hälläpyörän.278 

Erjan tapauksessa kodin ja äidin paine purkautuu hakeutumisella tovereiden ja myös 

jossain määrin nuorisokulttuurin äärimuotojen pariin. Ajan viettäminen ei-toivottujen 

tovereiden kanssa paikallisessa kuppilassa lisäsi entisestään yhteenottoja, mutta toverien 

seurassa Erja muistaa kokeneensa vihdoin tulleen hyväksytyksi ja kuuluvansa joukkoon. 

Ajan viettäminen baareissa ja kapakoissa, usein vanhempien mielestä sopimattomien 

kavereiden kanssa on kirjoittajille nuoruuden pakokeino kodin rasitteista, mutta myös 

samalla keino kapinoida vaatimuksia ja rajoja vastaan. Ikätoverit ja vertaisryhmät 

vapauttavat nuoret perheen siteistä ja opettavat samalla uudenlaisia sääntöjä sekä 

normeja.279 Perheen auktoriteettia vastustettiin myös pienemmillä teoilla. Naiskirjoittajat 

muistavat käyneensä salaista taistelua etenkin meikkaamisen suhteen. Kirjoittajien 

vanhemmat pitivät nuorten naisten itsensä ehostamista syntisenä tai pimuuntumisen 

merkkinä.  ”Se tarkoittaa sitä, että käyttää huulipunaa, ajattelee vain poikia, juo kaljaa ja 

polttaa tupakkaa - - Saattaa olla että kapea hamekin kuuluu tähän luokkaan, saumasukat 

ainakin.”, muistelee ”Mirjami” isänsä kuvausta pimusta, ja toteaa loppuun täyttävänsä itse jo 

kaikki merkit. 280 

Mieskirjoittajat kirjoittajat käsittelevät nuoruusmuistoissaan hieman enemmän 

vanhempien vastustamista. Vuonna 1947 syntynyt mies muistelee:  

Ja elämä oli pelkkää kapinaa. Vanhemmat kauhistelivat ja yrittivät ohjata 

hyveen poluille. Muistelisin, että tulos oli suunnilleen sama, kuin nykyisinkin. 

Se kuunneltiin, mikä pakko oli ja porukassa kokeiltiin, kuka uskalsi eniten 

opeista unohtaa. - -  

Kaipa se isävainaa sen verran luotti poikaansa, että ajatteli tuulenpuuskien 

näyttävän variksenpojalle oikeita suuntia. Ja onhan noista sen jälkeen jotenkin 

selvitty.281 
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Mieskirjoittajien muistot liittyvät erityisesti poikasakeissa sattuneisiin tapahtumiin ja 

irtiottoihin. Sakkien ja porukoiden toiminta liittyykin olennaisesti poikakulttuurin 

toimintamuotoihin ja erivapauksiin. Nuorisokulttuuri voidaan nähdä hyvin 

sukupuolittuneena: pojilla on tyttöjä enemmän vapauksia ja oikeuksia nauttia 

nuorisokulttuurin tarjoamista vapauksista. Tytöt näkyivät kyllä osallisena 1950—1960-

lukujen nuorisokulttuureissa, mutta heidän tyttökulttuurinsa oli erityistä 

”makuukamarikulttuuria”. Lukeminen, kirjoittaminen, äänilevyjen kuuntelu ja idolien ihailu 

tapahtui omassa tai ystävien makuuhuoneessa yhden tai muutaman ystävän kanssa, ei 

kaduilla ja julkisilla paikoilla sakeissa, kuten poikakulttuureissa.282  

Mies- ja naiskirjoittajien suhtautuminen yhteisön ja etenkin kodin sääntöihin ja 

vaatimuksiin saattoivat vaihdella, mutta koululaitos toimii instituutiona määrittämässä 

yhteisiä ja hyväksyttyjä rajoja nuoruudelle. Koulujen kautta nuorison elämää pyrittiin 

yhdenmukaistamaan ja kontrolloimaan hyvätapaisiksi kansalaisiksi. Kansa- ja oppikoulujen 

koulukasvatus toteutettiin perinteisesti luterilaisen kristillisyyden ja snellmanilaisen 

kansallisajattelun ihantein: isänmaallisuus ja uskonnollisuus nousivat korostettuna 

paatoksena.283 Omaelämäkertojen kirjoittajien muistoissa kouluun ja opettajiin liittyi 

pelonsekainen auktoriteettisuhde. Opettajia ei tullut mielenkään uhmata, ja opettajat myös 

ahkerasti käyttivät auktoriteettinsa suomia oikeuksia. ”Oppitunnin aikana ei saanut puhua 

ilman opettajan lupaa. Myös kuiskaaminen oli ankarasti kiellettyä. Joka ei totellut opettajaa, 

joutui seisomaan pulpettinsa vieressä tai nurkassa, kunnes opettaja antoi luvan istua.”, 

muistelee vuonna 1949 syntynyt nainen.284 Häpeä ja nöyryytys toimivat erityisenä 

pedagogisena kontrollimuotona: avoin pilkkaaminen tottelemattomuudesta tai 

osaamattomuudesta pitivät luokkien ilmapiirin kurinalaisena. 285 

Kirjoittajat eivät muista itse tai luokkatovereidensa uhmanneen opettajia avoimesti. 

Moraalipohja ja auktoriteetti suhteet olivat selkeitä, eikä niitä kyseenalaistettu. 

Koulunuoriso kapinoi vain pienillä teoilla, välituntien kepposilla ja tunneilla supisemalla. 

Näistäkin erheistä palautettiin pian takaisin maan pinnalle: 

Eräskin heistä oli rangaissut oppilaita lyömällä karttakepillä sormille. Ensin 

opettaja oli komentanut panemaan kädet pulpetin päälle ja lyönyt sitten 

sormille. Rangaistuksen saamiseksi riitti, että ei osannut läksyänsä tai jos oli 

kuiskannut jotakin kaverille tunnilla.286  
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Nainen s. 1949 

Koulumaailma näyttäytyy kirjoittajakunnan keskuudessa ympäristöksi, jossa yhteenottoja 

ja vastustamista tapahtui vähemmän, mutta osa omaelämäkertatekstien kirjoittajista 

muistelee nuoruudestaan hetkiä, jolloin auktoriteettisuhde sekä kotona että koulussa oli 

kyseenalaistettuna. Toisaalta kyse on luonnollisesta sukupolvien välisestä kokemuserosta, 

joka vuosikymmenten jälkeen voi saada muisteluteksteissä erilaisen sävyn ja muistikuvan. 

Nuoruudessa yhteenottoja ja uhmaa aiheuttaneet tunteet voivat näyttäytyä nykyhetkessä 

merkityksettömiltä ja pieniltä. Kirjoittajien kohdalla ei ole paikallaan puhua suoranaisesta 

nuoruuden kapinasta, vaan ennemmin maltillisesta auktoriteettien kyseenalaistamisesta 

sekä vastustamisesta. Kirjoittajat muistelevat nuoruutensa uhmakkaita ajatuksia, mutta 

varsinainen toiminta on jäänyt toteuttamatta. Kodin ja koulun auktoriteettia on kirjoittajien 

muistoissa vastustettu aktiivisemmin, mutta kolmas auktoriteetti, kirkko on saanut 

toisenlaisen vastaanoton.  

 

2.4.2. Me kiltit nuoret – Hyvien harrastusten parissa 

 

Minun nuoruudessani aikuiset tekivät työtä, ja lapset hakivat ystävänsä ja 

harrastuksensa kodin ulkopuolella erilaisista nuoriso- ja urheiluseuroista ja 

järjestöistä. Minä ja kaksi sisartani löysimme ystäviä ja monipuolista 

toimintaa seurakunnasta. 287 

”Tarinan tallentaja Piiku” s. 1943 

Koulua, kotia ja kirkkoa voidaan luonnehtia instituutioiksi, joiden auktoriteetti ja arvovalta 

perustuvat lainvoimaisuuteen ja joiden tehtävä on ohjata nuorisoa. Virallisten 

instituutioiden rinnalle kehittyi kuitenkin 1900-luvun alussa nuorisolle kohdennettu 

nuorisotyö erityisten seurojen ja järjestöjen toimesta. Nuorisotyö ei perustunut lailliseen 

auktoriteettiin, vaan vapaaehtoisuuteen ja liikkeen piirissä toimivien johtohahmojen 

karismaan ja vetovoimaan.288 Omaelämäkertojen kirjoittajien nuoruuden muistoissa 

tällaisia nuorisotyön edustajia olivat urheiluseurojen toiminta ja partio sekä erityisesti 

seurakuntien nuorisokerhot. Toiminta oli näennäisesti vapaamuotoista, mutta samaan 

aikaan valvottua ja säänneltyä.  

Omaelämäkertojen kirjoittajat sivuavat nuoruusmuistoissaan jonkin verran myös 

uskonnollista elämää, vaikka rippikoulun ohella uskonto ei heidän nuoruusmuistoissaan 
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erityisen merkittävää roolia näyttele. Osallistuminen kirkolliseen toimintaan katsottiin 

1950—1960-lukujen uskonnollisen katsontakannan kautta nuorille hyväksi harrastukseksi. 

Sodan jälkeisessä Suomessa evankelisluterilainen usko istui vielä tiukasti kansassa. Sota-

aika oli vahvistanut uskonnon ja kirkon asemaa sekä arvostusta. Sodan jälkeen kirkko joutui 

kohtamaan ja mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin ja ajankohtaisiin ongelmiin. Etenkin 

kasvava nuoriso oli tärkeä saada kirkon vaikutuspiiriin. Rippikoulu nousi erityisen 

merkittäväksi väyläksi tavoittaa Suomen nuoriso – liki 90 % nuorista suoritti rippikoulun. 

Kirkon vaikutus ulottui yksityisen ihmisen elämässä arvoihin, moraaliin ja 

maailmankuvaan, suomalaiset siis olivat vielä hyvinkin uskonnollista kansaa.289 

Uskonto näkyy kirjoittajien nuoruuden toiminnassa ja arvomaailmassa hyvin eri tavoin. 

Vuonna 1940 syntynyt nainen muistelee, kuinka varsinainen kirkossa käyminen ja 

hengellinen toiminta pienessä maalaiskylässä jäivät vähäiseksi, ja sielunelämään 

perehtyminen koulun uskonnonopetuksen varaan.290 Katekismuksen ja virsien ulkoa 

opettelun kautta hän kuitenkin kokee saaneensa jonkinlaisen hengellisen pohjan 

elämälleen. Uskonto näkyikin vahvasti koulujen opetuksessa, ja rippikoulun ohella se oli 

yksi merkittävin uskonnollisuuden juurruttaja. Nimimerkki ”Annikki” muistelee: 

”Uskontotuntien keskustelut viisaan opettajan ohjauksessa herättivät kiinnostukseni 

Raamattuun. Iltarukous oli ollut elämässäni aina, mutta nyt aloin pohtia uskonasioita 

syvällisemmin. Luin psalmeja ja kävin kirkossakin.”291 Vaikka opetus oli monin paikoin ulkoa 

opettelua ja virsien laulamista, muistaa osa kirjoittajista opetuksen olleen jo hieman 

avoimempaa ja keskustelevampaa. 

Osalle kirjoittajista kirkko tarjosi myös konkreettista hengellistä toimintaa. ”Ritva Liisa” 

muistelee jo varhain valinneensa suunnakseen toiminnan seurakunnan parissa. Hänen 

tiensä vei pyhäkoululaisesta ja kerholaisesta ryhmien ohjaajaksi. ”Seurakunta tarjosi 

aktiiviselle nuorelle erilaisia vastuita ja nuorten seuraa. Toiminnassa mukana olivat lähes 

kaikki kylän nuoret, nekin jotka eivät kokeneet uskontoa omakseen.”, hän toteaa. 292  Etenkin 

maaseudulla kirkolla ja uskonnolla oli vakaampi asema, ja kirkon järjestämä toiminta oli 

suunnattu kaikille kylän nuorille. Ritva Liisan muistoissa toimintaan osallistui myös nekin, 

jotka eivät uskontoa niin tunnustaneet. Tärkeintä oli päästä tapamaan muita nuoria. 

”Tarinan tallentaja Piiku” toteaa seurakunnan toiminnan olleen hyvä paikka tavata myös 

vastakkaisen sukupuolen edustajia. Hän muistaa, kuinka seurakunnan tyttötyöntekijät 
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olivat korvaamaton tuki sydänsurujen ja ilojen kuuntelussa ja auttamisessa. 293 Kirkko myös 

toimi näin eräänlaisena moraalisena ohjaajana nuoruuden seurustelusuhteissa. Kirkko 

asettikin nuorille omia, pitkään hyvinkin ehdottomia käyttäytymismallejaan.294  

Perinteinen evankelisluterilainen moraalivalvonta ei kuitenkaan ollut yhtä tiukkaa kuin 

voimistuvien herätysliikkeiden vastaavat. ”Annikki” muistelee, kuinka hänen 

kotikaupungissaan, monen muun kaupungin tavoin vallitsi 1960-luvulla voimakas 

nuorisoherätys. Hänen koulussaan suuri joukko oppilaita kerääntyi välituntisin 

rukoilemaan yhdessä. ”Olisin halunnut mukaan, mutta minua ei kutsuttu. Tiedettiin, että 

käyn tanssimassa. Sitä pidettiin viidennen herätysliikkeen piirissä kovasti synnillisenä. En 

voinut ymmärtää miksi.” Herännäisyyden käyttäytymismalleissa tanssi ja musiikin kuuntelu 

oli erityisen syntistä, ja myös alkoholia, elokuvia ja avioliiton ulkopuolista seksiä tuli 

karttaa.295 

Omaelämäkertojen kirjoittajien uskontoa käsittelevissä teksteistä näkyykin 1940—1950-

lukujen vahva herännäisyysliikkeiden vaikutus. Herännäisyysliikkeillä tarkoitetaan 

evankelisluterilaisuudesta erkaantuneita kirkon sekularisaatiota ja hengen liekin 

sammumista kritisoivia liikkeitä, kuten körttiläisyyttä, lestadiolaisuutta, evankelisuutta ja 

rukoilevaisuutta. 1950-luvulla suomalaiseen kirkolliseen kulttuuriin levisi voimakas 

herätyskristillisyyden muoto, viidesläisyys.296 Herännäisyyteen liittyvät seurat olivat 

näkyvä toimintamuoto usean kirjoittajan vanhemmilla ja isovanhemmilla, ja kirjoittajilla 

itsellään on myös hyvin vahvoja muistikuvia tupaseuroista tai seuramatkoista. ”Aili-Kaisa-

Eriika” on muistellut vahvaa kokemustaan tupaseurojen hurmoksesta: 

Ei Ailikaan seuratupaan mennyt, vaan hän katseli ja kuunteli tapahtumia 

porstuan puolelta. - - Kiesus ristus! kuului ensimmäinen huudahdus ja niin 

yksi toisensa jälkeen antautui kiitoskohtaukseen. 

Aili seurasi tapahtumain kulkua sivusta, murkkuikäisen kriittisenä. Ja äk-

kiä, kuin salama kirkkaalta taivaalta! Voimakas virtaus kulki selkärankaa 

pitkin päälaelle. Aivan kuin jokin tulppa olisi irronnut; se oli kuin unohtu-

nut simapullo komeron perällä, joka herättyään poksahtaa ja purkau-

tuu.297 
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Kirjoittaja muistaa hetken ajan luulleensa tuleen hulluksi ja säikähtäen rynnännyt lähimet-

sään rauhoittumaan. Kirkollinen toiminta ohjasi vahvasti nuorten käyttäytymistä ja tapoja, 

mutta suurin osa kirjoittajista pysytteli selkeän seurakuntatoiminnan ulkopuolella. Kristil-

liset arvot sen sijaan näkyvät kirjoittajien nuoruuden arvomaailmassa. Herännäisyyden ää-

riarvot aiheuttavat kirjoittajissa hämmentäviä tunteita, ja he suhtatuvat itsekin kriittisesti 

liikkeiden vaatimuksiin. ”Mirjami” toteaakin omista kokemuksistaan: ”Ne raamattupiirit-

kin tuntuvat tekopyhiltä. Maailmassa on köyhyyttä, presidentti Kennedy on tapettu, ja nuo-

risopiirissä jaksetaan vouhkata siitä, onko tanssi syntiä.”298  Silti Mirjami kulkee kerran 

kuussa seurakuntanuorissa, vaikka arvomaailmat eivät täysin kohtaakaan.  

 

Kirkko ja kirkon järjestämä nuorisotoiminta määrittyy eräänlaisena kiltin nuoren harras-

tuksena. Omaelämäkertatekstien kirjoittajia ei voida kuitenkaan luonnehtia uskonnolli-

siksi, kirkollinen toiminta on ollut vain harrastusmuoto muiden joukossa. Auktoriteettina 

kirkko ei ole näkynyt yhtä selkeästi omaelämäkertojen kirjoittajien nuoruudessa kuin esi-

merkiksi koti ja koulu. Kirkko on asettanut vaatimuksia ja kontrollia nuorille välikäsien, 

kuten vertaispaineen ja muiden läheisten ihmisten kautta. Hakeutuminen kirkolliseen toi-

mintaan on kirjoittajien muistoissa ollut sekä tarkoituksellista että sattumaa. Joka tapauk-

sessa kirkko ja sen säätelemä toiminta ovat toimineet selkeänä nuorisoa kontrolloivana, 

mutta myös samaan aikaa nuorten yhtenäisyyttä tukevana tekijänä. 

 

3. NUORUUDEN KATSE TULEVAAN 
 

Suuret ikäluokat ovat aktiivinuoruudessaan eläneet erityisessä murrosvaiheessa. He ovat 

seisseet muuttuvan yhteiskunnan ja sosiaalisen rakenteen edessä, epävarmoina siitä, mitä 

tulevaisuus tuo tullessaan. Rakennemuutos ja muuttoliike muuttivat nuorison 

tulevaisuudenodotuksia siinä mielessä, että heidän vanhempiensa jalanjälkien seuraaminen 

ei ollut enää ainoa vaihtoehto. Laajentuva koulutus, yleinen elintason nousu ja 

vaurastuminen sekä kaupungistuminen avasivat laajalle nuorisojoukolle uudet mutta 

tuntemattomat reitit elämään. 

Omaelämäkertatekstien kirjoittajat ovat aktiivisesti nuoruusmuistoissaan pohtineet ja 

käsitelleet muuttuvaa yhteiskuntaa ja sen luomia tulevaisuudenkuvia. Suurimalle osalle 

kirjoittajista heidän nuoruudenaikaiset sosiaaliset lähtökohtansa aiheuttivat haasteita, 
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mutta samaan aikaan mahdollisuus ja unelmat paremmasta tulevaisuudesta kannustivat 

heitä ponnistelemaan eteenpäin.  

 

3.1. ”Sinusta ei koskaan tule ylioppilasta” – Sosiaalinen nousu 

koulutuksen kautta  
 

Sinusta ei koskaan tule ylioppilasta, huusi samaa luokkaa käyvä naapurin poika 

koivukujalla kirkonkylän kouluun vaeltaessamme. - - Varmasti tulee, huusin 

vastaan ja sisuuntuneena paiskasin vielä kivellä. Luokka luokalta siinä edettiin, 

tämä Maamieskoulun johtajan poika ja veli etevämmin kuin minä, - - 

Oppikouluaika oli yhteiskunnallisten luokkaerojen opettelemista, vaikka emme 

me sitä sellaiseksi ymmärtäneet. Köyhällä ei ole kuin ylpeytensä, opetti isä 

kotona - - 299 

   ”Kuusen juurelta” s. 1940 

 

Omaelämäkertakirjoittajat tuovat teksteissään näkyvästi esille yhteiskunnan 

eriarvoisuuden ja sosiaaliset erot, kuten edellä nimimerkki ”Kuusen juurelta”, joka 

muistelee eriarvoista asemaansa vapaaoppilaspaikalla opiskelleena talonmiehen tyttärenä. 

Erot rikkaiden ja köyhien välillä olivat selviä. Sosiaaliset erot ja yhteiskunnallinen asema 

ovat olleet erittäin näkyviä suomalaisessa yhteiskunnassa, voidaan puhua 

luokkayhteiskunnasta.300 Kamppailu oman sosiaalisen taustansa ja elämässä menestymisen 

kanssa ovat teemoja, jotka värittävät useimpien kirjoittajien nuoruuden kokemusta. 1950—

1960-luvun perheiden varallisuuserot nousivat esille etenkin maksullisen 

koulujärjestelmän piirissä. Nuoruus ja kouluaika olivat kirjoittajille yhteiskunnallisten 

luokkaerojen opettelua. 

3.1.1. Suuret ikäluokat ”luokkaretkellä” 

 

Erityisesti mummomme nautti juhlasta, ylpeyden puna leiskui poskilla. Ja 

valokuva täytyi ottaa, tyttären ylioppilaaksi päässeet lapset kummallakin 

puolella istumassa, mummo pönäkkänä keskellä. Että hänenkin, mökinmuijan 

ja vedentuoman uittojätkän akan sukuun oli nyt tullut ylioppilaita. 301 

   ”Kuusen juurelta” s. 1940 
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1950-luvulta yleistyen yhä useamman köyhälistöksi luokitellun perheen nuori sai esitellä 

valkolakkiaan ja huomata opintien tarjoaman sosiaalisen liikkuvuuden mahdollisuuden. 

Oppikoulu käsitettiin 1930-luvulta lähtien sellaiseksi kulttuuriseksi laitokseksi ja 

instituutioksi, joka lähes ainoa mahdollinen väylä edetä sosiaalisessa hierarkiassa.302 

Kirjoittajan kohdalla lapsen mahdollisuus siirtyä luokkajärjestelmässä oli ylpeyden hetki 

etenkin vanhempien ja isovanhempien näkökulmasta. Lapsen kouluttautuminen toi 

meriitin myös koko perheelle. Kirjoittajat itse sen sijaan saattoivat kokea ristiriitaisia 

tunteita poikkeuksellisesta saavutuksestaan. ”Kuusen juurelta” jatkaa vielä erityistä 

muistoaan siitä, miten sosiaaliset erot putkahtivat näkyviin eriskummallisessa tilanteessa, 

lakituspäivän iltatansseissa: 

Entiset hyvät kaverit, ne Maamieskoulun pojat, joiden kanssa oli kuljettu 

Mutkalammin lavalla haitaritansseissa ja laskettu talvisin reellä hyppyrimäen 

alamäestä, eivät tulleetkaan hakemaan tanssiin. Olin tosi ihmeissäni. Lopulta 

eräs kavereista kävi sanomassa, että ne eivät tule siksi, että minulla on 

valkolakki päässä. Otin lakin pois ja tanssi alkoi. 

Valkolakista muodostui symboli, joka erotti työläisen ja koulutetun. Tilanne oli hämmentävä 

itse kirjoittajallekin, ja hän muistaa kuinka ei tämän tapauksen jälkeen pitänyt 

valkolakkiaan enää edes vappuisin. Äkillinen erottautuminen omasta vanhasta piiristä ja 

myös yhteiskuntaluokasta oli liikaa nuorelle naiselle. Kirjoittajille itselleen heidän 

saamansa koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys sekä siirtyminen sosiaalisessa 

hierarkiassa ylöspäin valkenivat useimmiten vasta myöhemmin elämässä. Heidän 

kohdallaan voidaan puhua luokkaretkestä. Mökinmuijan ja vedentuoman uittojätkän 

lapsenlapsestakin tuli lopulta hallintojohtaja. 

Yhteiskunnallinen sosiaalinen luokka-asema käsitteenä perustuu joko nykyiselle, 

aikaisemmalle tai vanhempien ammateille – perustavana määrittäjänä toimii siis ammatti. 

Nykyisen tutkimuksen mukaan luokka-aseman ja sosiaalisen aseman määräytymiseen 

vaikuttavat juuri koulutus, yksilön omat kyvyt, motivaatio sekä vanhempien tahto ja 

resurssit. 1950-luvulla yhteiskuntaluokkien jako oli karkeasti professioammateissa 

toimivaan yläluokkaan, pienyrittäjistä koostuvaan keskiluokkaan ja ammattitaitoiseen 

työväenluokkaan sekä muuhun työväestöön.303  Kyösti Kiuasmaan mukaan suurten 

ikäluokkien astuessa oppikouluun, olivat heidän vanhempansa pääosin keskiluokkaa, 

toisena työväestöä ja maanviljelijöitä sekä pienimpänä edustajana yläluokkaa.304 Arto 
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Nevala on kuitenkin huomauttanut, että 1950–60–luvulla lukion aloittamisella oli selkeä 

korrelaatio oppilaiden vanhempien sosioekonomiseen taustaan: työläisten tai 

maanviljelijöiden lapsista ei tullut yhtä todennäköisesti ylioppilaita kuin ylemmän luokan 

lapsista. 305 

Vanhempien tahto ja resurssit ovat olleet avainasemassa usean omaelämäkertakirjoittajan 

luokkaretkessä. Vuonna 1943 syntynyt nainen muistelee: ”Isäni oli sanonut, että jos hänen 

lapsillaan on "päätä" opiskella, niin vanhempani ottavat vaikka lainaa tarvittaessa. He 

olisivat itse aikoinaan halunneet käydä enemmän koulua, mutta siihen aikaan ei ollut varaa 

eikä mahdollisuutta.”306 Moni kirjoittaja on jälkeenpäin herännyt pohtimaan sitä, miten 

perheellä saattoikaan olla varaa kustantaa heidän koulutuksensa. Monille vanhemmille oli 

kunnia-asia saada lapsensa kouluun, josta he itse olivat jääneet paitsi. Näin ajattelivat myös 

nimimerkin ”Kuusen juurelta” vanhemmat jättäessään maatilansa ja muuttaessaan 

kirkonkylälle saadakseen lapsensa kouluun. Myös useat muut kirjoittajat muistavat perheen 

tehneen uhrauksia koulun eteen, kuten muuttaminen ja entisen kodin ja ammatin 

hylkääminen, jotta lapset pääsisivät oppikouluun.307 

Koulutus on perinteisesti ollut sidoksissa vanhempien ammattiryhmiin, ja pitkään myös 

oppikoulut olivat maksullisen luonteensa ansiosta ylempien sosiaaliryhmien lasten 

erioikeus. 1950- ja 1960-lukujen aikana oppikouluun astui kuitenkin sellaisten 

sosiaalikerrostumien lapsia, joiden vanhemmilta puuttui oppikoulusivistys. Heidän 

vanhempiensa lapsuudessa oppikoulu nähtiin suurena sosiaalisena etuoikeutena sekä lähes 

ainoana väylänä sosiaaliselle liikkuvuudelle, mahdollisuutena, joka nyt haluttiin tarjota 

omille lapsille.308 Näin ollen yhä useampi oppikouluun päässyt nuori oli myös sukunsa 

ensimmäinen ylioppilas. 

Maaseudun perheissä asenne kouluttautumiseen vaihteli kuitenkin vielä suuresti joko 

varallisuuden tai koulutukseen asennoitumisen mukaan. Pääosin vanhemmat kannustivat 

lapsiaan koulunkäyntiin mahdollisuuksien yleistyessä, mutta usein perheen varallisuus ei 

riittänyt toiveista huolimatta kaikkien lasten täysmittaiseen kouluttamiseen. 
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”Kotona oli puhetta, että jos lähtisin maksulliseen keskikouluun Heinäveden 

kirkolle. Matkaa sinne oli noin 30 km, olisi pitänyt hankkia asunto, kirjat ja 

ruoka. Siihen eivät rahat oikein riittäneet ja kun minä olisin ollut pois 

savotasta niin rahaa olisi ollut entistä vähemmän käytössä. Opinhaluja olisi 

ollut ja koulussakin olin luokkani parhaita oppilaita, joten siitä se ei olisi ollut 

kiinni. ”309 

   Mies s. 1941 

”Kansakoulun päättymisen jälkeen isä ei antanut lapsille lupaa pyrkiä 

keskikouluun. Hän ei halunnut kasvattaa lapsistaan herroja vaan ainoastaan 

työn tekijöitä.. Kaikki pojat käyvät ensin maanmieskoulun ja tyttö 

emäntäkoulun, sitten on vuorossa Kristillinen kansanopisto. Vain kahden 

vanhimman lapsen kohdalla hänen (isän) haaveensa toteutui.” 310 

”Eino” s. 1945 

Lainaukset kuvastavat 1950-luvun maaseudun tilannetta: varallisuus sekä työvoiman tarve 

asettuivat esteeksi koulutukselle, huolimatta nuorten omista oppimishaluista. Moni 

kirjoittaja ilmaiseekin lainausten miesten tavoin katkeruutensa keskeytyneestä opintiestä. 

Maaseutuvaltaisessa yhteiskunnassa työnteolla oli vielä suurempi merkitys kuin 

akateemisella koulutuksella. Perhekoot olivat vielä suuria ja jokaisen lapsen työpanos oli 

tarpeen kotitilalla. Agraarisen yhteiskunnan työkeskeinen ajattelumaailma311 rajoitti 

opiskelumahdollisuuksia, sillä yleisesti ajateltiin, että ”työ se vain elättää”. Pakollisen 

kansakoulutuksen jälkeen ei ollut mitään syytä lähettää hyödyllistä työvoimaa kalliiseen 

oppikouluun. Lainauksista nousee esille suhtautuminen etenkin nuorten miesten 

koulutukseen. Poikalapset nähtiin luonnollisina perheen tilan jatkajina, jolloin heidän 

koulutuksekseen riittäisi pelkkä pakollinen kansakoulu. Pidemmälle vievä koulutus 

saattaisi ylpistää ja ”kasvattaa lapsista herroja” eikä työn tekijöitä. 

Myös vuonna 1948 syntynyt nainen312 kirjoittaa, kuinka kansakoulun jälkeen maaseudulla 

pojat jatkoivat töitä kotitiloillaan, kun taas luokan tytöistä liki kaikki lähtivät Etelä-Suomeen 

ensin koti- tai kauppa-apulaisiksi. Tärkeää oli saada kotitilalle luonnollinen jatkaja. Tyttöjen 

kohdalla koulutuksen suhteen oltiinkin kenties avoimempia, vaikka emäntiä heistäkin 

maaseudulla ensisijassa toivottiin. Yhteiskunnan alkava rakennemuutos näkyy kuitenkin 

selkeänä kirjoittajien lopullisissa uravalinnoissa, työvoima valui kohti kaupunkeja ja 

maatalousalan työt hiipuivat kannattamattomina.  
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Suurin osa omaelämäkertojen kirjoittajista syntyikin vielä työläis- tai 

maanviljelijäperheeseen, mutta valmistui ammattiin, jonka sosiaalinen arvostus poikkesi 

suuresti heidän vanhempiensa ammatista. Kouluttautumisen kautta oli mahdollista siirtyä 

rakennemuutoksen ja kaupungistumisen tuomiin uusiin ammattiuriin. Maatilan töissä 

sisaruksiensa kanssa nuoruutensa viettänyt ”Eino” muistelee: ”Isäni ammatin jatkajaa 

maanviljelijää jota hän niin hartaasti toivoi, ei tullut yhdestäkään lapsesta. Jokainen on 

löytänyt itselleen elinkeinoltaan helpomman ammatin.”  

 

3.1.2. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema nuoruusmuistoissa 

 

Aluksi toivoin, että Suskin ja minun äidit ja isät ystävystyisivät, mutta 

kaupungilla tavatessamme äiti vain nyökkää ja sanoo jäykästi päivää, ei muuta. 

Johtuisikohan se siitä, että Suskin vanhemmat ovat tehtaassa ja varastossa 

töissä, ja meidän porukan tuttavapiiriin kuuluu tavaratalon johtaja, 

hammaslääkäri ja rehtori. Tyhmää! 313 

”Mirjami” s. 1947 

Nimimerkki ”Mirjami” on pukenut sanoiksi sen, miten useimmat omaelämäkertojen 

kirjoittajat kokevat suomalaisen yhteiskunnan ja sen sosiaaliset erot nuoruusmuistoissaan. 

Ylemmän ja alemman luokan väki ei seurustele keskenään ja sosiaaliluokkia erottava raja 

on hyvin selkeä, varsinkin vanhempien mielestä. Mirjami itse on lähtökohtaisesti 

hyväosaisesta perheestä, mutta hänen parhaat ystävänsä ovat huomattavasti alemmasta 

yhteiskuntaluokasta. Mirjamin isä oli johtaja ja äitikin ”kouluja käynyt”. 

Omaelämäkirjoittajat tiedostavat Mirjamin muistojen tavoin hyvin vahvasti oman 

nuoruutensa sosiaalisen aseman suhteessa muihin tovereihinsa. Suomi vaurastui sodan 

jälkeen hitaasti mutta vakaasti, ja kaupungin ja maaseudun kehityserot olivat huomattavat.  

Eroavat sosiaaliasemat nousivat esille erityisesti kouluympäristössä: Mahdollisuus käydä 

oppikoulua oli ulottunut myös alemman sosiaaliluokan edustajien lapsille, ja erot luokissa 

saattoivat olla hyvinkin räikeitä. Varallisuus- ja taustaerot näkyivät niin pukeutumisessa, 

tarvikkeissa, asumisessa kuin kaveripiirissä. ”Työläisvanhemmat ja yhdeksän lasta, leuhki 

siinä sitten upeilla kostyymeilla ja tavaroilla. Joka syksyinen kunnan armopalojen jako - - oli 

todella nöyryyttävää” 314, tokaisee nimimerkki ”Punaisen mökin poika” häpeän tunteestaan. 

Koulut toimivat tietoisesti ja tiedostamattomasti sosiaalista erottelua tukevana 

instituutiona. Hyvillä tarkoitusperillä kouluissa jaettiin köyhemmille lapsille avustuksia, 
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muun muassa kumisaappaita, jauhekiisseliä, kenkiä ja luistimia. ”Punaisen mökin pojan” 

tavoin kunnan tai koulun armopalat kuitenkin erottivat nuoret entistä selvemmin muista 

koulutovereista. 

Vuonna 1940 syntynyt kauppiaan tytär muistelee sodan jälkeistä avustusten jakoa: 

”Opettaja kysyi, kuka haluaisi sellaiset (kumisaappaat). Minäkin viittasin innokkaasti, mutta 

opettaja sanoi, että ’isäsi ostaa sinulle saappaat’. En ymmärtänyt, miksi toiset sitten saivat 

ne noin vain.” 315 Kirjoittajan muisto kertoo siitä, että yleinen tulotaso ei ollut korkea edes 

yhteiskunnallisesti paremmassa asemassa pidetyn kauppiaan perheessä. Nainen muistaa, 

kuina hänen luokkatoverinsa olettivat, että makeisia sai ottaa kaupalta noin vain, todeten: 

”Teillähän on se kauppa.” Todellisuudessa pula-ajan talous ei sallinut edes perheen lapsille 

ylimääräisiä herkkuja kaupasta. 

Vaikka kirjoittajien muistoissa yhteiskunnalliset ja sosiaaliset erot nousevat näkyvään 

asemaan, on kirjoittajien itsensä suhtautuminen eri yhteiskuntaluokkien edustajiin 

hyväksyvä. Osa kirjoittajista muistaa Mirjamin tavoin, kuinka vaikeaa heille oli ymmärtää 

miksi kahdesta eri sosiaalisista lähtökohdista olevat eivät voisi olla ystäviä. Nuoret itse 

edustavat vapaamielisempää ajattelutapaa, kun heidän vanhemmilleen on tärkeämpää mitä 

ammatteja lastensa toverien vanhemmat edustavat. Ääriesimerkkinä vanhempien 

rajoittuneemmasta ajattelutavasta ovat Erjan muistot koulutoveristaan Ritvasta. Erja pohti 

miksi hänen äitinsä mielestä Ritva ei kelvannut leikkitoveriksi. ”Tai, mitä sitä kiertelemään, 

tiedänhän minä syyn: Ritvan vanhemmat olivat kouluttamattomia, työläisiä.” Erjan äiti olisi 

hyväksynyt sellaiset ystävät, joiden vanhemmilla oli jokin titteli. Erjan äiti tekee lopulta 

kaikkensa pitääkseen tämän erossa Ritvasta ja ”huonoista vaikutteista”. 316 

Työläisperheessä kasvanut ja nuoruudessa helsinkiläistynyt ”Leena” edustaa muistoissaan 

sosiaaliero-asetelman heikompaa puolta. Hän koki nuoruudessaan katkeruutta ja 

mielipahaa koulumaailman luokka- ja sosiaalierojen syvyydestä. Hän muistaa luokan 

jakautuneen selkeästi heikompi- ja parempiosaisiin. Oppikoulu selkeytti entisestään 

yhteiskunnallisia ja sosiaalisia eroja: 
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On olemassa jotain, jota kutsutaan sivistykseksi ja sitä ei ole niillä, jotka eivät 

ole käyneet kouluja. Koulussa olen jo tutustunut poikaan jonka isä on 

työnjohtajana paperitehtaalla, Tuulan äiti on hammaslääkäri ja vieruskaverini 

Sirpan vanhemmilla on iso maatila lehmineen ja peltoineen ja sitten luokassa 

istuu siellä täällä minunkaltaisiani, jotka menevät ymmälleen ja jotka posket 

punehtuneina sopertavat jotain epämääräistä työmiehestä tai kotiäidistä kun 

heiltä kysytään vanhempien ammatteja.  - - 317 

Monen työläis- tai maanviljelijätaustaisen kirjoittajan nuoruusmuistot ja nuoruuden 

kokemusmaailma rakentuu vahvasti oman sosiaalisen aseman ja kouluttautumisen väliselle 

suhteelle. Vähempituloisen, etenkin maaseudun syrjäkyliltä tulleen nuoren asema 

koulumaailmassa erottui usein heikompana verrattuna muihin oppitovereihin. Vain 

pärjäämällä koulussa ja elämässä pitkälle saattoi näyttää oman kylän ja koululuokan 

epäilijöille, kuten nimimerkki ”Henriikka” uhoaa: 

Joskus, kun tulisi takaisin, omalla autolla, turkki huolettomasti roikkuen 

olkapäältä, heleästi nauraen, apteekkarin, asemanvartijan, nimismiehen, 

kirkkoherran ja lukkarin rouvien leuat loksahtaisivat paikoiltaan.  Jotenkin 

onnistuisi selvittää niille - -, että työläisiä piti kunnioittaa ja arvostaa. 

Varsinkin niitten lapsia. 318 

Oma heikompi asema tiedostettiin ja osittain myös hyväksyttiin. Jälkikaiku teksteissä on 

usein katkera. Näyttämisenhalu ja pärjääminen muiden rinnalla olivatkin usean kirjoittajan 

voimavara kouluaikoina. Omaelämäkerroista välittyy vertailu muihin oppitovereihin, mikä 

nousee esiin sekä maaseutu- että kaupunkikouluja käyneiden kirjoituksissa. Kirjoittajat 

ovat pääosin lähtöisin heikommasta sosiaalisesta asemasta, varsinaisia yläluokan lapsia ei 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta319 otannassa ole. Oma yhteisö nähtiin hyvin 

luokka- ja varallisuustietoisena, ja koulutus oli tie, joka mahdollistaisi pääsyn parempaan 

tulevaisuuteen. 
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3.1.3. Mikä minusta tulee isona? – Ammatinvalintakysymys ja sosiaaliset 

lähtökohdat 

 

On kuvaamataidon tunti aluillaan. Opettaja antaa aiheen: "Piirtäkää kuva 

siitä työstä tai ammatista, jota haluaisitte aikuisena tehdä." 

Olen ihan lukossa. En tiedä mitään unelma ammattia. En tiedä mitä 

haluaisin aikuisena tehdä. Muut ovat täydessä piirtämisen touhussa. Erkki, 

hiukset silmillään, piirtää autoa. Aina niin reippaan ja siistin Pirjon 

paperista tunnistaa jo selvästi opettajan. Minun päässäni ja paperissani on 

pelkkää tyhjää. 320 

    Nainen s. 1947 

Toisen maailman sodan jälkeinen Suomi kohtasi muihin Pohjoismaihin verrattuna rajun 

rakennemuutoksen aallon. Pääelinkeinojen maatalousvaltaisuus oli väistymässä 

teollisuuden ja rakentamisen, mutta ennen kaikkea palvelualojen tieltä. Lisäksi teknologian 

kehitys koneellisti maataloutta, mikä puolestaan vähensi lihastyövoiman tarvetta.321 

Työvoima valui maaseuduilta kaupunkeihin ja uusia ammattinimikkeitä syntyi vanhojen 

rinnalle. 1950- ja 60-luvun nuorisolla oli edessään tärkeä päätös, ”mikä minusta tulee 

isona?”.  

Keski- ja oppikoulujen levittäytyminen oli avannut yhä useammalle mahdollisuuden 

hakeutua vanhempien ammatista poikkeaviin työuriin, mutta perheen sosiaalinen asema ja 

oman yhteisön mielipide vaikuttivat merkittävästi nuoriin kohdistuviin koulutuksellisiin 

mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Vaikka kouluttautumiseen kannustettiin, olivat odotukset 

tulevan ammatin suhteen useimpien kirjoittajien vanhemmilla matalat ja heidän 

lähtökohdiltaan realistiset – yliopisto ja akateeminen ura nähtiin kenties liian haastavana ja 

kaukaisena työläisen tai maanviljelijän lapselle. Nimimerkki ”Tyttö nimeltä Raimo” kertoo 

isänsä neuvoneen, että jo keskikoulun papereilla olisi ollut leivän syrjässä.322 Samoin lopulta 

lääkäriksi valmistunut nimimerkki ”Kultainen nuoruus” muistelee, että lääkärin ammatti oli 

aivan liian korkealla perheen ja kyläläisten arvostuksessa. Äiti oli ehdottanut ennemmin 

käsityöammattia ja ehkä myöhemmin muotiliikkeen perustamista. Vielä lääketieteelliseen 

tiedekuntaan hyväksymisen jälkeenkin äiti oli yrittänyt ehdottaa hammaslääketieteellistä 

helpompana tienä. 323 
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Sosiologit Robert Erikson ja John Goldtrope ovat esittäneet teorian suhteellisesta 

liikkuvuudesta, jonka mukaan lapset päätyvät todennäköisemmin samaan 

yhteiskuntaluokkaan kuin vanhempansa. Sosiaalinen periytyvyys on tällöin voimakkainta 

ylemmissä professioammateissa ja etenkin maanviljelysammatissa.324 Koulutus nousee 

kuitenkin avainasemaan, kun puhutaan sosiaalisesta liikkuvuudesta. Vuonna 1948 vain 

kansakoulun suorittanut nainen muistelee päiväkirjassaan rajallisia 

ammattivaihtoehtojaan: 

En oikein tiedä, mihin ryhtyä. Kansakoulupohjalta ei pääse oikein mihinkään. 

Kotiapulaiseksi minusta ei ainakaan ole, ja liikealalle olen liian ujo. Nykyisin 

uneksin kirjakauppa-alasta. Libristiltä vaaditaan kyllä keskikoulun oppimäärä 

ja ainakin jonkinlainen kielitaito. Kun pääsisin harjoittelijaksi johonkin pieneen 

kirjakauppaan ja voisin iltakoulussa suorittaa keskikoulun tai ainakin opiskella 

kieliä. Se on nyt suurin unelmani. Ja unelmaksihan se jääkin. Opiskella kyllä aion 

vielä kansakoulusta päästyäni, vaikkapa kirjeellisesti. 325 

 

Lainauksen nainen joutui pakon sanelemana jäämään koulun loputtua vielä kotitilalle 

avuksi, mutta ajan myötä hän selvitti kirjeopiston kautta keskikoulun ja lopulta Helsingissä 

pääsi suorittamaan iltaoppikoulun. Ylioppilastutkinto varmisti hänelle lopulta libristin 

paikan. Maatalon lapsella oli mahdollisuus edetä arvostettuun ammattiin. 

Työvoiman rakennemuutos ja koulutuksen merkitys kirjoittajien ammattivalinnoille käyvät 

ilmi, kun tarkastellaan omaelämäkirjoittajien toteutuneita uravalintoja suhteessa heidän 

koulutuspohjaansa326. Kansakoulun suorittaneita on 34 ja vähintään keskikoulun 

suorittaneita 52. 
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Taulukko 2. Omaelämäkertatekstien kirjoittajien ilmoittamat ammattialat.327 

Toimiala Nainen Mies Yhteensä 

Opetusala 9 1 10 

Terveysala 7 - 7 

Muu korkeakoulututkinto 8 - 8 

Tekniikan ala 3 5 8 

Kaupan ala  10 5 15 

Virkamies 5 2 7 

Alempi koulutus  11 8 19 

Muu (viljelijä, sekatyö) 5 1 6 

Ei tietoa 5 1 5 

Yhteensä 63 23 86 

 

Omaelämäkirjoittajista liki puolet, yhteensä 48 kirjoittajaa, valmistui lopulta 

korkeakoulututkintoa vaativiin ammatteihin. Edellytyksenä oli vähintään oppikoulun 

suorittaminen keskikouluna. Suosituimpina nousevat opetus- ja terveysala, ja näiden alojen 

edustajista suurin osa on oppikoulutaustaisia kirjoittajia. Tekniikan alalta puolestaan löytyy 

sekä korkeakoulututkinnon suorittaneita että vain kansakoulu ja opistopohjaisia 

kirjoittajia. kaupan alalle työllistyneistä ylioppilaita oli kuusi. Selkeimmin koulutustausta 

nousee esille pelkän kansakoulun suorittaneiden kirjoittajien ammateissa: lähes kaikki 

heistä työllistyivät joko vähän tai ei lainkaan koulutusta vaativille aloille, kuten 

lastenhoitajiksi, puutarhureiksi tai keittiöaloille. Kirjoittajakutsulla on todennäköisesti ollut 

valikoiva vaikutus kirjoittajakuntaan. Voidaan olettaa, että kirjoittajakutsu on vedonnut 

korkeammin koulutettuihin, erityisesti opettajiin, mutta myös sellaisiin kirjoittajiin, jotka 

aktiivisesti harrastavat kirjoittamista. 

Omaelämäkertojen kirjoittajien ammateista on nähtävissä erityisen selkeästi 

rakennemuutoksen aika. Ammattinimikkeet ovat hyvin epätavallisia suhteutettuna 1950—

1960-lukujen vielä maatalousvaltaiseen työmaailmaan. Risto Ikonen on todennut 

artikkelissaan Korkeasti koulutetun ihmisen ihanne (2012), että 1960-luvulla lukion 

                                                           
327 Terveysalaan sisältyvät lääkärit ja hoitajat. Muut korkeakoulututkinnot kattavat erilaiset 
humanistiset alat, kuten kirjastonhoitajat ja kääntäjät. Tekniikan alalle lukeutuvat insinöörit ja 
suunnittelijat. Kaupan alalle työllistyneet ovat pääosin merkonomeja ylioppilastaustalla. 
Virkamiehistöön lukeutuvat toimistotyöläiset ja toimihenkilöt. Alempaan koulutukseen lukeutuvat 
sekalaiset vähäistä koulutusta vaativat työt, kuten lastenhoitaja, keittäjä, puutarhuri tai kuljettaja. 
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päättäneitä nuoria ei ollut järkevää sijoittaa kansakoulun oppimäärää edellyttävään 

ammattikouluun, jolloin lisätarjonnaksi kehiteltiin ylioppilaille soveltuvia ammattilinjoja. 

328 Tällaisia uusia koulutusohjelmia oli tarjolla esimerkiksi kielenkääntäjille, tulkeille, 

laboratorioteknikoille ja piirtäjille.  Siirtyminen uusiin, vanhempien ammateista 

poikkeaviin uravalintoihin selittyy myös niin sanotulla pakotetulla liikkuvuudella. 

Sosiaalinen liikkuvuus on suurinta talouden ja yhteiskuntarakenteen murroksissa, jolloin 

uusia ammatteja väistämättä ilmestyy vanhojen tilalle ja talouden painopiste siirtyy eri 

sektorille, Suomen tilanteessa maataloudesta palvelualoille. Näin ollen osan väestöstä on 

pakko hakeutua vanhempien ammatista poikkeaviin ammatteihin.329   

Ikäluokan ja kokonaisen sukupolven yhtenäiseen kokemukseen tiivistyy olennaisina 

tekijöinä suomalaisessa yhteiskunnassa yhtä aikaa etenevä rakennemuutos sekä 

taloudellinen vaurastuminen, mutta myös koulutusurien yleistyminen ja ennen kaikkea 

pidentyminen. Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttivat siihen, että ensimmäistä kertaa 

kokonainen ikäluokka sai vähintäänkin mahdollisuuden harjoittaa uutta ja aiemmin 

epätodennäköistä ammattia sekä edetä yhteiskunnallisessa luokkajärjestelmässä 

eteenpäin. Mahdollisuus, jota aiemmilla sukupolvilla ei samassa mittakaavassa ole ollut 

mahdollista saavuttaa. Elinkeinojen rakennemuutos loi nuorille valittavaksi liudan uusia 

ammatteja, mutta valinta tulevaisuudesta oli monelle vielä epäselvää. 

 

3.2. Toiveiden maata tavoittelemassa – Tulevaisuus ja 

tulevaisuuspuheen tavat 
 

Musiikin mukana pääsi toiveiden maahan, hyvään ammattiin ja Suuren 

Rakkauden kanssa perhettä perustamaan. 330 

Nainen s. 1942 

 

Nuoruus on haaveiden ja unelmien täyttämää aikaa. Kyseessä on elämänvaihe, joka 

valmistelee ja enteilee itsenäistä aikuisuutta. Suurina kysymyksinä pyörivät ”mikä minusta 

tulee”, ”mitä minä haluan” ja ”mitä tulevaisuus tuo mukanaan”. Kynnys astua kahden eri 

elämänvaiheen välillä voi kuitenkin vaihdella. Haaveilu, unelmointi ja pohdinta omasta 

tulevaisuudesta, niin sanottu tulevaisuuspuhe, määrittää vahvasti kirjoittajien nuoruutta ja 

sen rakentumista. Tulevaisuudentutkija ANITA RUBIN on esittänyt, että tulevaisuudenkuva 
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on mielen konstruktio, joka käsittelee mahdollisia tulevaisuuden tiloja. Se muodostuu 

käsitteistä, uskomuksista ja toiveista sekä mennyttä ja tulevaa koskevista havainnoista ja 

tiedoista.  Nämä alati muuttuvat tulevaisuudenkuvat ohjailevat sekä identiteetin 

muodostumista että päätösten ja valintojen tekemistä. 331 

Se, miten omaelämäkertojen kirjoittajat muistelevat oman nuoruutensa ajatusmaailmaa, 

kertoo myös paljon heidän koko elämänkulustaan. Tulevaisuuden kuvien jälkikäteinen 

tarkastelu ja muistelu voi olla nykyisyyden värittämää, mutta tunteet oman tulevaisuuden 

pohdinnasta jättää voimakkaita muistijälkiä. Näitä jälkiä on mahdollista tarkastella 

vuosikymmenten jälkeenkin. Omaelämäkertojen kirjoittajien nuoruusmuistoista ja 

kirjoitustavasta voidaan eritellä kolme erilaista tulevaisuudenpuheen tapaa. 

Tulevaisuudenpuhe kirjoittajilla koostuu niin haaveista, unelmista ja tavoitteista, mutta 

myös paineista, peloista ja tietämättömyydestä. Olen jaotellut kirjoittajien tulevaisuuden 

käsittelytavat (1) onnellisiin haaveisiin, (2) epävarmoihin haaveisiin sekä (3) negatiivisiin 

tulevaisuudenkuviin. 

 

3.2.1. Vatsanpohjassa kutittava jännitys – Onnellisen epävarmaa pohdintaa 

 

Sen tiesin, että en halua jäädä maatöiden tekijäksi. Kesällä usein niityllä 

ahkeroidessamme ja minun tietysti haravoidessa katselin valkoisia isoja 

poutapilviä, ja unelmoin ajasta, jolloin lähden opiskelemaan lukion jälkeen. 

Pilvet muodostivat aivan kuin kerrosmaisia valtavia kaupunkeja. Mitähän 

niiden taakse kätkeytyikään? Ainakin unelmani siirtyivät tuoksuvista heinistä ja 

ojanpientareiden angervoista kauas, missä en ollut ennen käynyt. 332  

    Nainen s. 1949 

 

Ensimmäinen tulevaisuuspuheen tapa on lainauksen naisen ”onnelliset haaveet”. Tällaisissa 

kirjoituksissa tulevaisuus on kuin edessä siintävä uusi maailma, jonka avautumista 

odotetaan kiihkeästi. Kirjoittajat kuvailevat, kuinka nuoruudessa unelmointi oli ikään kuin 

pakotie todellisuudesta333. Unelmien kautta oli mahdollista päästä hetkeksi elämään 

tulevaa. Tulevaisuuden suunnitelmat eivät ehkä ole täysin selvillä, mutta päällimmäisenä on 

odottava tunnelma ja halu päästä maailmalle kokeilemaan siipiään. Osalle kirjoittajista 
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haaveeseen liittyy selkeä toiveammatti tai tavoite, johon määrätietoisesti pyritään. 

”Kultainen nuoruus” muistelee, kuinka ammatinvalintakysymys vaivasi kuukausia, kunnes 

lääkärin ura selkeytyi eräänä aamuna puistossa kävellessä. Kirjoittaja jäi kuitenkin 

pohtimaan mikä unelmasta teki niin vahvan. ”Oliko se Croninin vuoristolääkärin sädekehä 

se, jonka minäkin halusin pääni päälle, vai oliko kyseessä nuoruuden idealismiin liittyvä 

pyrkimys hyvään, auttaa sairaita. Myöhemmin elämässäni ymmärsin, että kyse oli 

kutsumusammatista.” 334 

 Nimimerkki ”Annikki” muistaa unelmiensa selkeytymistä:  

Yhtäkkiä vain olin varma, etten halunnut jäädä kotioloihin, vaan minun piti 

päästä Helsinkiin. Vaikka olin puurtanut ahkerasti lukion 

matematiikkalinjalla, minulle kirkastui tuona keväänä, että kieltenopiskelu oli 

oikea alani. Kyllä asiat jotenkin järjestyisivät! Millainen optimisti olinkaan 

lähtiessäni kotoa itsenäiseen elämään! 335 

Monelle onnellisista haaveista kirjoittaville tulevaisuuden ammattivalinta selkeytyy 

viimeistään oppikoulun kuluessa. Onnelliseen haaveiluun liittyy vahva halu aloittaa oma 

itsenäinen elämä. Tulevaisuudelle asetettiin suuria odotuksia, jotka Annikin tavoin 

kietoutuivat nuoren mielessä jännitykseen ja odotukseen. Hän muistelee tunnelmia 

opiskeluihin lähtöpäivänä: ”Ylioppilaslakit päässä, monet laukut ja kääröt täynnä vaatteita, 

astioita ja muita tavaroita ahtauduimme Satakunnan Liikenteen bussiin. – Vatsanpohjassa 

kutittava jännitys sai aikaan hillittömiä naurunpurskahduksia.” 

Keskeistä onnellisten haaveilijoiden tulevaisuuspuheessa on suunnitelmien positiivisuus. 

Sanavalinnat ovat elämäniloisia ja haaveilevia, tulevalle asetetaan suuria odotuksia. 

Haaveisiin ja unelmiin ei liity mitään ulkoisia rajoituksia, vaan kirjoittajat ovat saaneet 

pyrkimyksilleen tukea myös ulkopuolisilta, suunnitelmat ovat myös edenneet esteittä. 

Kuvataiteista haaveillut pohjoissuomalaisen ”Aili-Kaisa-Erika” muistelee opettajansa 

kannustavuutta: ”Opettaja vastasi kujeeseen kannustavasti: ’Kaiken minkä tahtoo, sen voi.’ 

Hän kehotti minua osallistumaan kunnan kulttuurikilpailuun, jonne lähetin kolme 

vesivärityötä ja voitinkin kaikki kolme palkintoa.”336 Myös muut onnellisiin haaveisiin 

lukeutuvista kirjoittajista muistavat vanhempien kannustuksen valitulla uralla. 

Toinen tapa kirjoittaa omasta tulevaisuudesta on ”epävarmat haaveet”. Osalle kirjoittajista 

on hieman epäselvää mitä tapahtuu koulun päättymisen jälkeen, mutta jotakin he selvästi 
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kaipaavat. Heistä suurimman osan tie vie omalla painollaan suoraan töihin tai yliopistoon 

tai opistoon, mistä lopulta ollaan kiitollisia. Vuonna 1945 syntyneellä naisella ei ollut mitään 

haluja jatkaa keskikoulua pidemmälle, vaan siirtyä suoraan työelämään. Haaveammattia ei 

kuitenkaan ollut, mutta rohkeana hän viimeisten ehtojen suorittamisen jälkeen käveli 

suoraan työvoimatoimistoon. Työura alkoi posti- ja lennätintoimistossa. 337 Epävarmojen 

haaveilijoiden tulevaisuuspuheessa suunnitelmat ovat useimmiten avoinna ja he ovat 

valmiita ottamaan vastaan työtä kuin työtä. Vuonna 1947 syntynyt mies toteaakin, että 

epämääräiset työsuhteet lähettinä ja apupoikana olivat ”jonkinlaista etsikkoaikaa, sillä 

omaa elämäntehtävää ei aina ihan ensimmäisestä työpaikasta löydetty.” 338 

Epävarmoilla haaveilijoilla on tärkeää päästä edes johonkin työhön, vaikka selvää 

haaveammattia ei vielä olisikaan. Osa heistä kulkee sattuman kautta päämääräänsä, osa 

joutuu vielä ponnistelemaan valintansa eteen. Huomattavaa kuitenkin on, että epävarmat 

haaveilijat eivät kuitenkaan suhtaudu tulevaisuuteensa negatiivisesti. Kuvaamataidon 

tunnilla haaveammatin piirtämisestä tuskastuva nainen on hyvä esimerkki tästä. Tyhjään 

piirustuspaperiin syntyy lopulta kiireessä kuva leipurista, jota opettaja vielä erehtyy 

tulkitsemaan kotiäidiksi. ”En oikaise, että leipuri siinä on. Saman tekevää leipuri tai perheen 

emäntä, kumpaakaan minusta ei kuitenkaan tule.”339 Joitakin haaveita hänellä on 

piirtämiseen liittyvistä ammateista, mutta sattuman kautta hän kuitenkin päätyi 

myyjäkurssille. Tästä alkoi vaihteleva työura erilaisissa kaupan alan tehtävissä. Vaikka 

kirjoittajien suunnitelmat ovat alkuun epäselviä, nähdään tulevaisuus kuitenkin valoisana 

ja odotettuna. 
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3.2.2. Ajopuuna nuoruudessa – Negatiiviset odotukset 

 

Minusta tuntuu, että minulla ei ole ollut erityisiä unelmia tai haaveita 

tulevaisuuden suhteen; elämäni on vain mennyt vähän muitten ohjaamana 

eteenpäin. 340 

  Nainen s. 1952 

 

Omaelämäkertojen kirjoittajien tulevaisuuspuheista erottuu näkyvimmin epävarmuus 

tulevaisuudesta. Erona nousee kuitenkin kirjoittajien suhtautuminen epävarmaan 

tulevaisuuteen. Osalla heistä on epävarmojen haaveilijoiden tavoin positiiviset odotukset 

tulevaisuuden osalta. Yllättävän suuri joukko kirjoittajia näkee kuitenkin oman 

tulevaisuutensa hyvin synkkänä. Edes vuosikymennet eivät ole pehmittäneet muistikuvia 

nuoruuden ahdistuksesta. Tästä joukosta muodostuu kolmas ryhmä, ”negatiiviset 

tulevaisuudenkuvat”. Tämän ryhmän kirjoittajien nuoruutta ja tulevaisuuden kuvaa värittää 

tunne, että oma tulevaisuus on pimeän peitossa.  Kirjoittajien nuoruuden tunnemaailmaan 

liittyy ahdistus, epävarmuus ja pelko tulevasta.  

Negatiivisista tunteista kirjoittavien teksteistä nousee apaattisuus ja haluttomuus vaikuttaa 

omaan polkuunsa. Vuonna 1947 syntynyt mies toteaa haaveistaan: ”Olin ajopuu. Jotain 

haaveita minulla oli, kuten kouluttautua metsäalalle, esimerkiksi metsäteknikoksi. Muusta 

en juuri tiennyt. Mitään en sen hyväksi tehnyt.” 341  Vanhempiensa ja tätiensä toiveesta hän 

lähti Helsinkiin suorittamaan oppikoulua, mutta hän koki sen liian raskaaksi ja jättäytyi pois 

koulusta. Kirjoittajat luonnehtivat nuoruuttaan ja tulevaisuuttaan ”ajopuuna 

ajelehtimiseksi” tai ”pimeässä hortoiluksi”, eikä kaikilla ollut edes voimia muuttaa suuntaa. 

Omaan tulevaisuuteen liitetyt ajatukset ja odotukset vaikuttavat sen hetken 

ajatusmaailmaan sekä kykyyn ja tahtoon toimia ja tehdä valintoja.342 Negatiiviset ja 

pessimistiset ajatukset tulevaisuudesta toisin sanoen vähentävät motivaatiota muuttaa 

tiensä kulkua.  

Negatiivisten tulevaisuuskuvien ryhmään kuuluvat myös osittain ne kirjoittajia, jotka 

kokivat kouluaikansa olleen vanhempiensa toiveiden toteuttamista. Vanhempien 

toivomukset nuoren tulevaisuudesta saattoivat erota voimakkaasta nuoren omista 

haaveista. Erityistä kouluahdistusta kokenut ”Aila” toteaa haaveilleen vielä keskikoulussa 

jatko-opinnoista taide- tai suunnittelulinjalla, mutta vanhempien toiveiden mukaan hän 
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jatkoi vielä lukioon. Valmistuttuaan rimaa hipoen ylioppilaaksi hän toteaa: ”lapsuus ja 

nuoruus olivat takanapäin. Muiden odotusten ja toiveiden sävyttämä nuoruus. Nuoruus, 

jonka kuljin muiden suunnittelemia polkuja. Polkuja, jotka eivät olleet minua varten.”343 

Negatiivisia tulevaisuudenkuvia kirjoittavat kirjoittajat toteavat nuoruuden ja kouluajan 

olleen muiden ja etenkin vanhempien suunnittelemien teiden toteuttamista. Tunne siitä, 

että omat haaveet ja unelmat oli kitketty kokonaan pois, vaikutti kirjoittajien tapaan 

kohdata tulevaisuus. ”Kuin siivistä olisi mennyt pala pois, eivätkä ne enää kanna. Innostu on 

haihtunut.”, kirjoittaa nimimerkki ”Unikko”.344 

”Unikko” nousee esiin hyvänä esimerkkinä voimattomuudesta oman tulevaisuuden suhteen. 

Unikko valittiin suoraan ylioppilastodistuksella yliopistoon lukemaan lääketiedettä, mutta 

hän painiskeli läpi yliopistoaikansa koulun, pärjäämisen ja tulevaisuuden toivottomuuden 

tuomien haasteiden kanssa. Samalla hän myös analysoi ja pohtii muiden hänen ympärillään 

kokemaa kamppailua samojen kysymysten äärellä. 

Asuntolassa on monenlaista hoipertelijaa, tosin myös himo-opiskelijoita, jotka 

kiitävät tentistä tenttiin ja joilla on suunta selvä. Itse olen niiden mukana, joilla 

on suunta hämärässä, ainakin ollut. Kaverit lähtevät. Olen tulossa eräänä 

iltana kaupungilta, kun näen että yksi kauan sitten yliopistoon tullut mies 

seisoo hajareisin kahdeksankerroksisen talon katolla. Rukoilen hiljaa, ettei 

minun tarvitsisi olla näkemässä putoamista. 

Kodista irtautuminen on vaikeaa. Jotkut jäävät kentälle makaamaan. Joku 

löydetään lopullisesti seonneena tai henkensä riistäneenä. Joku on mennyt 

väärään sänkyyn ja seuraavat mullistukset kaveri- ja ystäväpiirissä.345 

Unikko ei osaa päättää suuntaa elämälleen, ja ahdistusta lisää oma sairastelukierre sekä 

opiskelutovereiden urillaan kulkevien suunnitelmien eteneminen ja selkeytyminen. Itse hän 

jää kentälle makaamaan. Unikon omaelämäkertateksti myös päättyy negatiivisiin 

tunnelmiin. Valmistumisesta huolimatta edessä on uusia murheita. ”Paperi kädessä poistun 

yliopistosta. Olen valmistunut, mutta valmis mihin? Miten avuttomalta tunnen itseni.” 

 

3.2.3. Jälkisanoja nuoruudesta 

 

Omaelämäkertojen kirjoittajien nuoruuden muistoissa on selkeä tunnelataus, joka 

kirjoittajista vaihdellen on joko negatiivinen tai positiivinen, harvoin neutraali tai tunteeton. 

                                                           
343 076_N_1947. 
344 109_N_1952. 
345 109_N_1952. 



99 
 

 

Nuoruus on koettu kultaisena ja onnellisena, ahdistavana ja surullisena mutta myös 

lämpimänä ja kaivattuna. Kirjoittajat ovat avanneet ja vuodattaneet tekstiksi muistonsa ja 

niiden tunnelataukset. Osa heistä on jäänyt vielä loppulauseissaan pohtimaan 

omaelämäkerrallisen kirjoittamisen tärkeää kysymystä: Oliko se sittenkään niin?  

Omaelämäkertojen kirjoittajilla on ollut hyvin kirjava tapa käsitellä ja kertoa omasta 

nuoruudestaan. Osa kirjoittajista on käyttänyt rakenteena päiväkirjaotteita tai kirjeitä, osa 

on luettelomaisesti listannut tapahtumia kronologisessa järjestyksessä ja osa pohtinut 

polveilevasti ja syvällisesti tunteitaan ja muistojaan. Mukana on myös runoja, lyhytnovelleja 

ja fiktiivisiä kertomuksia. Yhteistä kaikille kirjoittajille on kuitenkin nuoruuden ja sen eri 

vaiheiden merkittävä rooli oman minä-kuvan muodostumisessa. Pirjo Korkiakangas toteaa 

teoksessaan Muistoista rakentuva lapsuus (1996), että omaelämäkerrallisia muistoja syntyy 

erityisesti lapsen kokemusmaailmaan nähden selvistä muutostilanteista ja muuttuvista 

vaatimuksista. Sama pätee myös nuoruusaikaisiin muistoihin, sillä muutokset ja etenkin 

muuttuvat vaatimukset astuvat mukaan elämään nuoruuden aikana. 

Konstruktioteoriat esittävät, että muistille on ominaista muuntaa, vääristää ja unohtaa 

muistoja kokonaan. Muistiin liittyy myös olennaisena muuttuvuus, ihmiset valikoivat, 

jäsentävät ja muokkaavat muistettua ainesta koko ajan.346 Vuonna 1941 syntynyt nainen 

toteaa: ”Nuoruusvuodet elävät nyt mielessäni, kun sain pään auki. Se oli rikasta, huoletonta 

hakemisen aikakautta. Ei sille voi pistää sädekehää eikä liioin tuomita manalan majoille. Se 

opetti elämään --.”347  Useat kirjoittajat kuvaavat nuoruuttaan hyvin nostalgisesti. 

Kirjoituksissa on havaittavissa haikeutta, kaipausta ja menneisyyden ihastelua. Kirjoittajien 

omaelämäkerrat ovat loppujen lopuksi aktiivisen muistelun, muistiaineksen uudelleen 

hakemisen, jäsentelyn ja muodostamisen tulos, kuva heidän itsensä hahmottamasta, 

menneestä nuoruudesta. Nuoruus kirjoitetaan kokeilun ja itsensä löytämisen aikana. 

Kyllä nuoruus on ennen kaikkea oman itsensä hakemista.  Osaltani se on 

edelleen pahasti kesken.- - Nuoruus on mielestäni lupa yrittää ja erehtyä, etsiä 

ja kompastua, mutta se on myös mahdollisuus löytää nopeasti aikuistumiseen 

johtavat portaat.  Aloitekyky ja optimismi ovat niitä nuoruuden 

ominaisuuksia, joiden soisi pysyvän hautaan asti. 348  

”Ampetti Pikapaukkunen” s. 1944 
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Nuoruuden kokemukseen liittyy pääosin positiivisia tunteita ja kertomuksia. Onnellisista 

muistoista huolimatta nuoruus oli nopea vaihe elämässä. ”Nuoruuteni oli kuin nopea lintu, 

se tuli jostain vieraasta maasta, lauloi hetken sylissäni, se näytti minulle sateenkaaret ja 

virvatulet, lennähti sitten pois ja jätti jälkeensä kasan kirjavia sulkia, kuin muistoksi jostain 

joka on ollut.”349 Nuoruus tuli ihmeellisenä asiana oppikoulun myötä, vierähti koulun ja 

työnteon ohessa ja liukui lopulta aikuisuuteen, jättäen vain muistot. Monet kirjoittajat 

antavat Leenan tavoin nuoruudelle eräänlaisen sädekehän, joka kirkastaa osittain 

epämukavia nuoruuden muistoja.  

Toinen nuoruuden jälkisanojen tapa on päinvastainen. Osa kirjoittajista jää muistelmiensa 

jälkeen pohtimaan nuoruutensa koettelemuksia ja sitä, olisiko voinut tehdä jotain toisin. 

”Olisinko voinut elää toisin? Tuhlasinko nuoruuteni? Aiheutinko itse kaikki kiemurat omaan 

polkuuni? ”Opissa se on variksenpoika tuulessa”, sanoi mummo, kun menin lapsena hänelle 

valittamaan vastoinkäymisistäni.”, toteaa lopuksi vuonna 1952 syntynyt nainen.350 Osalle 

kirjoittajista nuoruus oli ehkä kohtuuttomienkin vastoinkäymisten aikaa. Loppusanoissa 

kirjoitetaan nuoruudesta ahdistusten aikana ja muiden miellyttämisenä.351 Vaikka 

kirjoittajat muistelevat nuoruuttaan lukuisten sivujen verran, toteaa heistä moni 

kirjoituksien loppusanoissa olleen vaikeaa aikaa, jota ei ehkä haluaisi enää toiste elää. ”Oli 

hyviäkin hetkiä, mutta päivääkään en tahtoisi elää uudestaan. Nuoruus oli vain aika, joka oli 

kestettävä ennen kuin tuli jotain parempaa”352, lopettaa nimimerkki ”Ikikakara” 

nuoruusmuistonsa. 

Osa kirjoittajista puolestaan kirjoittaa varsinaiset nuoruusmuistonsa hyvin negatiiviseen 

sävyyn, mutta loppulauseissaan hieman lievittävät kirjoitustensa tuskaa. ”Aila” koki koko 

kouluaikansa vanhempien toiveiden toteuttamisena, polkuna, joka ei ollut häntä varten. 

Kirjoituksensa lopussa hän kuitenkin toteaa: 

Nyt kun katselen noita mustavalkoisia valokuvia, joita ei otettu, haluan 

vähän korjailla niitä. Maalaan jokaiseen kullankeltaisen kulma-auringon 

lasten tyyliin ja harmaalle taivaalle muutaman ilmapallon. Sinisen, 

punaisen ja vihreän. Jokaisen kuvan vasempaan alanurkkaan maalaan 

yhden pienen vaaleanpunaisen kukan. 

Nyt kuvat ovat kauniimpia ja todempia. Kullankeltainen aurinko niissä on 

toivo ja unelma paremmasta. Ilmapallot kuvaavat sisäistä elämääni, sitä 
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miten mielikuvitukseni auttoi lentämään pois harmaansävyisistä sameista 

kuvista. 353 

Päällimmäiset tunteet nuoruudesta ovat ahdistuksen sävyttämiä, mutta jälkeenpäin 

kokonaisuutena katsottuna nuoruudesta ei haluta kuitenkaan antaa niin negatiivista kuvaa 

– muistoille halutaan tietoisesti antaa kirkastava sädekehä, lainauksen naisen tavoin 

”suurennuslasina tarkentamaan näitä mustavalkoisia valokuvia, joita ei otettu. Kuvia 

nuoruudesta.” Suurin osa kirjoittajista näkee nuoruutensa aikana, joka täyttyi 

suunnitelmista ja unelmista, jotka osittain unohtuivat ja murenivat arjen kuluessa. Vuonna 

1949 syntynyt nainen toteaa jälkisanoissaan: ”Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen elämääni. 

Tekisin toki monta asiaa toisin ja osan jättäisin kokonaan tekemättä. Vaikka nuoruus oli 

ihanaa aikaa, en jaksaisi sitä enää uudelleen; oman paikan hakeminen, eroon päättyneet 

rakkaudet, ei sitä jaksaisi.” 354 

  

                                                           
353 076_N_1947. 
354 268_N_1949. 



102 
 

 

LOPPULAUSE 
 

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on ollut tutkia ja tarkastella nuoruutta 

historiallisena ilmiönä ja kokemuksena. Suurten ikäluokkien valikoituneiden edustajien 

omaelämäkerralliset tekstit heidän nuoruudestaan ovat toimineen suuremman 

kokonaisuuden hahmottajana. Otantajoukon naisvoittoisuus on ollut kenties suurin 

tutkimukseni haaste, ja se on myös oleellisesti vaikuttanut tutkimustuloksiini sekä 

tutkimukseni rakenteeseen. Kohdennettu keruu tai haastattelukysely miehille olisi tuonut 

arvokasta lisämateriaalia tutkimuksen rakentumiseen. Poikakulttuurin tutkimus on 

muutenkin jäänyt tutkimuskentällä tyttötutkimuksen varjoon. Näin ollen tutkimukseni on 

väistämättä keskittynyt enemmän naisten muistoihin nuoruudesta, mutta otantajoukon 

mieskirjoittajilla on kuitenkin ollut arvokasta ja mielenkiintoista kerrottavaa ja 

kirjoitettavaa poikanuoruudesta 1950—1960-luvuilla. 

Tutkimuksen kautta 1950—1960-lukujen nuoruudesta on muodostunut 

omaelämäkertatekstien kirjoittajien kesken yhtä aikaa yhtenäinen ja yhdistävä 

sukupolvikokemus mutta myös monimuotoinen ja yksilöllinen kokemus oman elinkaaren 

merkittävästä vaiheesta. Nuoruus ei koskaan asetu samanlaiseen muotiin, niin kuin ei 

yksilön elämä muutenkaan. Vaikka otantajoukon edustajat ovat lähtöisin niin maaseudulta 

ja kaupungista, etelästä ja pohjoisesta kuin alemmista ja ylemmistä sosiaalitaustoista, on 

heidän välillään silti löydettävissä yhteisiä avainkokemuksia. Omaelämäkertojen 

kirjoittajien muistot ja jaetut kokemukset kertovat jotain yhtenäisestä, sukupolvea 

yhdistävästä kokemusmaailmasta ja ajasta. Nuoruuden monimuotoisuus nousee esille jo 

yrittäessä hakea kirjoittajien määritelmiä nuoruuden raameille.  

Nuoruutta on pyritty määrittelemään ja rajaamaan erilaisten institutionaalisten mutta myös 

henkilökohtaisten kokemuksien kautta. Siirtymävaiheet lapsuudesta nuoruuteen ja 

nuoruudesta aikuisuuteen saavat hyvinkin erilaisia sävyjä omaelämäkertakirjoittajien 

muistoissa. Kirjoittajakunnan keskuudessa koulutaival on selkein yhteinen näkemys 

nuoruuden raamien asettajana. Koulu ja koulujärjestelmän sisällä tapahtuneet siirtymät ja 

kokemukset ovat keskeisimpiä yhdistäviä tekijöitä, mutta toisaalta myös selkeimmät 

kokemukselliset erot nousevat esiin koulumuistoissa – koulutaipaleen kokemusmaailma 

eroaa merkittävästi kirjoittajien lähtökohtien mukaan. Kaikille nuoruudestaan 

kirjoittaneille kouluaika ei ole ollut onnellista aikaa, vaan oman paikkansa etsimistä ja 

eteenpäin selviämistä. Osalle kirjoittajista kouluun pääseminen tuli puolestaan 

ihmeellisenä ja toivottuna asiana, kuin lahjana. Kirjoittajat tiedostivat jo nuorena 
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vanhempiensa uhraukset ja panostukset lastensa opintiensä mahdollistamiseen, mikä yhtä 

aikaa loi paineita koulussa selviämisessä mutta myös läpielämän kantavaa kiitollisuutta. 

Otantajoukon keskuudessa on ollut hyvin laajaa koulutuksellista kirjoa. Kirjoittajiksi on 

valikoitunut pääasiassa korkeasti koulutettuja naisia, mutta joukkoon mahtuu myös niin 

sanottuja tavallisia kansakouluja käyneitä ja nuorena työelämään siirtyneitä kirjoittajia. 

Tämä hajonta on tarjonnut hyvinkin laajan erilaisten elämäntarinoiden ja -kokemuksien 

kirjon. Kirjoittajien muistoista on noussut esiin se, että kaikilla kirjoittajilla ei ollut 

mahdollisuutta osallistua laajamittaiseen koulutukseen, vaikka opinhaluja olisi ollutkin. 

Koulu ja sen mahdollistama siirtymä sosiaalisessa hierarkiassa nähtiin kuitenkin niin 

tärkeänä, että oppikoulun oppimäärä oltiin valmiita suorittamaan iltakoulussa tai 

kirjekurssina. Eri kouluasteiden suorittaminen ei kuitenkaan vaikuta siihen, mitä 

merkityksiä kouluajalle ja nuoruudelle annetaan. Aika koulujärjestelmän piirissä on 

kirjoittajakunnan keskuudessa merkittävin jaettu, eräänlainen yhteiskunnallinen 

nuoruuden siirtymäkokemus. 

Koulutuksen veroiseksi yhdistäväksi avainkokemukseksi voidaan nostaa myös työnteon 

merkitys ja siihen liitetty arvostus. Etenkin mieskirjoittajat ovat nostaneet hyvin vahvasti 

esiin sen, kuinka nuoruus oli pääasiassa työntekoa. Työ-teemaa käsitellessä juuri 

mieskirjoittajat nousivat korostetummin esille kuin naiskirjoittajat. Työnteon korostus ei 

kuitenkaan ole vain maaseututaustaisten mieskirjoittajien muistikuva, vaan työn arvostus 

ja merkitys näkyy läpi koko kirjoittajakunnan. Työn merkitys nousi keskeiseen asemaan 

myös kaupunkiympäristössä varttuneiden kirjoittajien muistoissa. Kirjoittajien 

koulutustausta määritteli jossain määrin heidän suhtautumistaan työntekoon. 

Oppikoulutaustaiset kirjoittajat ovat pääasiassa työllistyneet arvostetumpiin ammatteihin 

kuin kansa- tai keskikoulun suorittaneet, suoraan työelämään siirtyneet kirjoittajat. Tästä 

huolimatta myös oppikoulun käyneet kirjoittajat olivat nuoruudessaan joutuneet 

osallistumaan perheen toimeentulon tukemiseen tai oman koulutuksensa rahoittamiseen. 

Tie arvostettuun ammattiin ei ollut heille valmiiksi rakennettu. ”Ei jumala laiskoja elätä” oli 

pätevä sanonta niin maalla kuin kaupungissakin, koulutustaustoista tai sukupuolesta 

riippumatta.  

Nuoruuden päättymiselle voidaan asettaa myös erilaisia päätepisteitä. Etenkin 

naiskirjoittajille tyypillinen ja perinteiseksikin mielletty nuoruuden ja aikuisuuden 

rajanylitys liittyy avioliittoon ja perheen perustamiseen. Mieskirjoittajille nuoruuden 

päätepiste on kuitenkin häilyväisempi, eikä se liity suoranaisesti avioitumiseen. 

Mieskirjoittajien nuoruus toisin sanoen jatkui pidemmälle kuin naiskirjoittajien, päättyen 
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useimmiten vasta lasten syntymään tai etenemiseen työelämässä. Naiskirjoittajien 

nuoruudenmuistoissa perhe saa suuremman painotuksen ja merkityksen kuin 

mieskirjoittajien. 

Omaelämäkertojen kirjoittajat ovat kirjoittaneet ja muistelleet omaa nuoruuttaan hyvin 

erilaisista näkökulmista ja lähtökohdista. Kirjoittajien nuoruusmuistoista nousee kuitenkin 

esille kaksi yhtä aikaa vastakkaista ja lomittuvaa kasvuympäristöä, maaseutu ja kaupunki. 

Kirjoittajat ovat eläneet aktiivinuoruuttaan näiden kahden ympäristön ristipaineessa, 

kaupungistumisen ja muuttoliikkeen jaloissa. Keskeistä on huomata, että vaikka kirjoittajat 

ja heidän muistonsa sijoittuvat kahteen erilaiseen ympäristöön, on nuoruuden kokemukset 

ja sisällöt silti hyvin samankaltaisia. Nuoruuden mielenmaisemaa hallitsee 

kasvuympäristöstä huolimatta yhteisöllisyys, luonnon läsnäolo ja tärkeimpänä nuorisoa 

yhdistävä, nuorisokulttuuriksi ymmärrettävä toiminta ja erilaiset nuorisoilmiöt. Suurten 

ikäluokkien nuoruuteen liittyy vahva yhteisöllinen toiminta muiden nuorten kanssa. 

Näkyvimmiksi yhteisiksi toimintakentiksi nousevat tanssilavat sekä yleistyvät baarit ja 

kuppilat. Musiikin, tanssin ja yhdessäolon merkitys on näkyvää nuorisolle ominaista 

toimintaa. Toisten nuorten kohtaamiseen omassa toimintaympäristössä liittyy myös 

vahvasti seksuaalinen ulottuvuus. Oman seksuaalisuuden herääminen ja siihen 

tutustuminen ovat myös näkyviä teemoja kirjoittajien nuoruuden muistoissa. 

Yhteen kokoontumisen mahdollisuus aikuisten maailmasta erottuvassa ympäristössä on 

luonut kirjoittajakunnan nuoruusmuistoissa oman erityisen toimintakenttänsä ja 

nuorisokulttuurinsa. Nuorison omaehtoisella toiminnalla oli kuitenkin vastapuolensa. Koti, 

koulu ja kirkko muodostivat kirjoittajien nuoruudessa kolme keskeisintä heidän elämissään 

vaikuttanut ohjailevaa ja kasvattavaa instituutiota. Omaelämäkertojen kirjoittajia ei voida 

kuitenkaan luonnehtia kapinoiviksi nuoriksi, vaikka auktoriteettien kyseenalaistaminen 

näkyy heidän nuoruuden muistoissaan. Onkin huomattava, että etenkin koulu ja kirkko 

näyttäytyvät myös nuorison harrastustoiminnan ja vapaa-ajanvieton kenttänä.  

Kenties merkittävin tutkimustulos koko tutkimuksessa on kirjoittajien nuoruuden 

sosiaalisten erojen painotus. Omaelämäkertojen kirjoittajien nuoruusmuistoissa 1950—

1960-luvun suomalainen yhteiskunta esittäytyy hyvin luokkatietoisena ja sosiaalisia eroja 

korostava. Merkittävä osa kirjoittajista on esittänyt nuoruutensa kamppailuna omien 

sosiaalisten lähtökohtiensa ja sosiaalisen asemansa kanssa. Yhteiskunnan luokkarakenne ja 

sosiaalisten asemien erot esitetään räikeinä ja erityisesti nuoruutta määrittävinä. Koulu 

instituutiona ja toimintaympäristönä nostetaan sosiaalisten erojen kentäksi, mutta samaan 

aikaan myös keinoksi ja reitiksi vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja sosiaaliseen 
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arvostukseen. Koulutus nousee merkittäväksi sosiaalisen liikkuvuuden, ”luokkaretken” 

väyläksi. 1950—1960-luvulla nuoruuttaan eläneiden kirjoittajien sosiaalisen liikkuvuuden 

mahdollisti yleistyvä osallisuus laajenevaan koulutukseen sekä käynnissä oleva 

rakennemuutos. Valtaosa omaelämäkertojen kirjoittajista on lähtöisin alemman 

yhteiskuntaluokan perheistä, mutta suurella osalla heistä oli mahdollisuus valmistua 

ammattiin, jonka sosiaalinen arvostus poikkesi suuresti vanhempiensa vastaavasta. 

Oman tulevaisuutensa käsittely on vielä yksi kirjoittajien nuoruusmuistoja yhdistävä tekijä. 

Oma tulevaisuus aiheutti kirjoittajien nuoruudessa huolta, sillä todennäköisyys ja 

mahdollisuus jatkaa omien vanhempiensa jalanjäljissä olivat häviämässä. Oma tulevaisuus 

näyttäytyy kirjoittajien teksteissä joko odotettuna haaveena, hieman epävarmana mutta 

toiveikkaana tai negatiivisena ja pelokkaana. Muuttuva yhteiskunta ja mutta samaan aikaan 

vahvasti läsnä oleva luokkatietoisuus toivat omat haasteensa tulevaisuuden suunnitteluun. 

Tutkimukseni on muodostanut kattavaa kuvaa kapean otannan nuoruudesta 1950—1960-

luvuilla. Tutkimukseni jättää kuitenkin tilaa vielä laajemmalle jatkotutkimukselle. 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on laaja ja monimuotoinen, mutta sen avulla on saatu vain 

pintaraapaisu laajasta kokonaisuudesta.  Aineistoa on jo ansioituneesti käytetty kesällä 

2014 ilmestyvässä Nuoruuden sukupolvet –artikkelikokoelmassa, mutta aineisto tarjoaa silti 

lisää tutkimusaiheita. Jo tutkimukseni kolmea keskeistä tutkimusaihetta on mahdollista 

syventää ja laajentaa entisestään.  Laajempi kohdennettu aineistokeruu puolestaan voisi 

syventää juuri 1950—1960-lukujen nuoruuden tutkimusta. Mahdollisuuksia on myös 

laajentaa tutkimusta koskemaan myös muilla vuosikymmenillä syntyneitä sukupolvia. 

Nuorisotutkimus ja omaelämäkerrallinen tutkimus tarjoavat kaiken kaikkiaan lukuisia 

mahdollisuuksia jatkaa tämän pro gradu-tutkielman aloittamaa tietä. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Kuvio 1: Elävänä syntyneet vuosina 1930–1980  

 

Lähde:  Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu]. Väestönmuutokset ja 

väkiluku 1749 - 2011, koko maa. 

ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2014]. 

Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/synt/tau.html  
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Liite 2:  

Oi nuoruus! 
Elämäkerrallinen kirjoituskilpailu 15.5.—30.11.2010 
 
Miten sinä muistat nuoruuttasi ja nuoruutesi Suomea? Mitä on olla nuori nyt? Kerro oma 
tarinasi!  
Nuorisotutkimusseura, Nuoren Voiman Liitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura hakevat 
kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. 
Tavoitteenamme on runsas ja moniääninen aineisto, joka avaa henkilökohtaisen näkökul-
man elettyyn ja koettuun nuoruuteen Suomessa 1900–2000-luvuilla.  
Kilpailussa on kaksi sarjaa: kaikille yli 25-vuotiaille avoin Nuoruus eilen ja alle 25-vuoti-
aille suunnattu Nuoruus tänään. Kilpailuun voit osallistua suomeksi tai ruotsiksi. Saapunut 
aineisto talletetaan SKS:aan tutkimusta ja mahdollista julkaisukäyttöä varten. Julkaisu-
käyttöön kysytään kirjoittajalta erillinen lupa.  
Vapaamuotoiset tekstit voivat käsitellä esimerkiksi lapsuuden perhettä ja suhdetta van-
hempiin, ystäviä, seurustelua. Aiheena voi olla myös vapaa-ajan vietto niin järjestötoimin-
nassa kuin nuorten omissa porukoissa, koulu ja opiskelu, oman identiteetin ja paikan etsi-
minen, työelämän aloittaminen tai perheen perustaminen. Tekstien pituutta ei ole rajoi-
tettu. Aiheen käsittely ja tyyli ovat vapaat. 
 
Nuoruus eilen (yli 25-vuotiaille)  
Millaista oli nuoruus jälleenrakennusvuosien Suomessa tai kuohuvalla 60- tai 70-luvulla?  
Mitä nuoruus sinulle merkitsi?  
Mitä ajattelit, mitä toivoit tulevaisuudelta ja mistä unelmoit?  
Millaiset asiat värittivät sukupolvesi kokemusta?  
Millaista musiikkia kuuntelit ja miten pukeuduit?  
Onko nuoruus aina nostalgiaa ja kullan kimallusta vai ristiriitoja ja rajojen hakemista?  
Millainen merkitys nuoruusvuosilla on sinun elämässäsi ollut?  
Millaista oli kasvaa naiseksi/mieheksi?  
 
Nuoruus tänään (alle 25-vuotiaille)  
Mistä nuoruus alkaa ja mihin se päättyy?  
Mitä on nuoruus 2000-luvun Suomessa?  
Millaista riemua tai tuskaa on olla nuori?  
Onko nuoruus ohimenevä ongelma vai elämän voimavara?  
Mitä nuoruus sinulle merkitsee? Onko nuoruus sinulle onnea, myrskyä, haasteita, uuden 
etsimistä, oman itsen löytämistä vai jotain aivan muuta?  
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Liite 3: Luettelo 1: Omaelämäkertojen kirjoittajien koodi, syntymäkaupunki, ammatti ja 

koulutustausta (kansakoulu, keskikoulu, oppikoulu ja ylioppilas (YO)). 

 

Koodi Syntymäpaikka Ammatti  Koulutus 

 
126_N_1940 Pyhäjärvi, Säviä  sairaanhoitaja  keskikoulu 
140_N_1940  Sievi  perhepäivähoitaja  kansakoulu 
153_N_1940 Kannus  hallinnon johtaja  oppikoulu, YO 
173_N_1940 Helsinki  luokanopettaja  oppikoulu, YO 
195_M_1940 Kuopio  myynninala  - 
259_N_1940 Helsinki  kemisti    oppikoulu, YO 
264_N_1940 Kokkola  markkinoinninjohtaja oppikoulu, YO 
 
028_N_1941 Lahti  sairaanhoitaja  keskikoulu 
053_N_1941  Luumäki puutarhuri   keskikoulu 
055_M_1941  Juva  metsätalousinsinööri  kansakoulu 
061_N_1941  Parikkala keittäjä    kansakoulu 
066_N_1941  Kuusamo insinööri  keskikoulu 
070_M_1941  Lumijoki sorvari    kansakoulu 
188_M_1941  Rantasalmi postiura  kansakoulu 
 
157_N_1942  Leivonmäki konttoristi   keskikoulu 
163_N_1942  Karstula lastenohjaaja   kansakoulu 
194_N_1942  Ruokolahti merkonomi  kansakoulu 
211_N_1942 MV  lääkäri   oppikoulu, YO 
219_N_1942 MV  kirjastonhoitaja   oppikoulu, YO  
273_N_1942  Juuka  erityisopettaja  oppikoulu, YO 
 
057_N_1943  Kemi  myyntiala   kansakoulu 
123_N_1943 Nivala  sairaanhoitaja  oppikoulu, YO 
184_N_1943  Mäntyharju pientilallinen  kansakoulu 
204_N_1943 Hankasalmi opettaja   kansakoulu, seminaari 
 
118_N_1944 Vieremä psykologi   oppikoulu, YO 
159_N_1944 Pori  opettaja   oppikoulu, YO 
171_M_1944  Vesanto  kondiittori   kansakoulu 
239_M_1944  Merijärvi merkonomi   oppikoulu, YO 
 
005_N_1945  Rauma  palvelumyyjä   kansakoulu 
021_N_1945 Kuopio  -   oppikoulu, YO 
044_N_1945  Sumiainen sihteeri    kansakoulu 
069_M_1945  Ranua  poliisi    kansakoulu 
086_N_1945  Helsinki  museotoimi   oppikoulu, YO 
144_N_1945  Turku  kääntäjä   keskikoulu 
246_N_1945 Helsinki  erityisopettaja  oppikoulu, YO 
 
041_N_1946  Himanka merkonomi   oppikoulu, YO 
027_M_1946  Kauhajoki koneistaja  kansakoulu 
125_N_1946 Helsinki  valtion virkamies oppikoulu, YO 
145_N_1946  Joutsa   sekatyö    keskikoulu 
236_N_1946  Varkaus  ympäristöinsinööri oppikoulu, YO 
 
042_N_1947 Mikkeli  toimistosihteeri   keskikoulu 
062_M_1947 Sievi  maanviljelijä  kansakoulu 
065_N_1947  Saarijärvi myymäläpäällikkö kansakoulu 
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076_N_1947 Hollola  opettaja   oppikoulu, YO 
107_M_1947   Pernaja  ympäristöinsinööri  keskikoulu 
117_M_1947  Turku  kuljettaja   kansakoulu 
212_M_1947  Kaavi  sähköasentaja   kansakoulu  
274_N_1947  Uusikaupunki lääkäri   oppikoulu, YO 
 
023_N_1948  Koli  merkonomi   kansakoulu 
040_N_1948  Kotka  tarjoilija   kansakoulu  
249_M_1948  Sipoo  kuljettaja   kansakoulu 
 
051_N_1949  Kestilä  lastenhoitaja   kansakoulu  
058_M_1949  Yläne  kaupan ala   keskikoulu 
101_N_1949 Oulainen opettaja   oppikoulu, YO 
103_N_1949 Hämeenlinna kuvaussihteeri   keskikoulu  
110_N_1949 Joutseno yrittäjä   - 
268_N_1949 Joroinen erityisopettaja  oppikoulu, YO 
 
009_N_1950  Nivala   -   kansakoulu 
037_N_1950  Hämeenlinna  -   oppikoulu, YO 
128_N_1950 Mynämäki lastenhoitaja   kansakoulu 
226_N_1950 Parikkala hoitaja   oppikoulu, YO 
 
108_M_1952  Viiala  merkonomi   keskikoulu 
109_N_1952 Kuusamo suunnittelija    oppikoulu, YO 
119_N_1952  Vihanti  lastenhoitaja   kansakoulu 
198_N_ 1952  Salla  kuvataiteilija   kansakoulu 
210_N_1952 Oulu  puutarhuri   kansakoulu 
220_N_1952  Karstula palkanlaskija   oppikoulu, YO 
231_N_1952  Simo  prosessi-insinööri oppikoulu, YO 
 
019_M_1953  Ii  kuvataiteilija  oppikoulu, YO 
029_N_1953 Ylänne  merkonomi   oppikoulu, YO 
104_M_1953  Ylöjärvi  laitosmies   kansakoulu 
178_M_1953  -  -   kansakoulu 
218_N_1953 Kajaani  opettaja   oppikoulu, YO 
 
009_M_1954  Ruovesi  poliisi    oppikoulu, YO 
139_N_1954 Pieksämäki merkonomi   oppikoulu, YO 
148_M_1954  Hyvinkää vahtimestari   oppikoulu, YO  
241_M_1954 Kortesjärvi opettaja   oppikoulu, YO 
 
043_N_1955  Porin mlk    keskikoulu 
026_N_1955 Polvijärvi  keittöala, toimittaja keskikoulu 
097_N_1955  Alavus   myymälänhoitaja kansakoulu  
135_N_1955 Lohja  terveyskeskusavustaja oppikoulu, YO 
183_M_1955 Hausjärvi tekniikan ja kaupan ala oppikoulu, YO 
193_N_1955  Pulkkila  psykiatri   oppikoulu, YO  
217_M_1955  Tampere tukkumyyjä  - 
242_N_1955  Vaasa  HuK    oppikoulu, YO 

 


