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JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen aiheena on väkivalta, sota ja rauha julkisessa sanassa 1918–1939. 

Lähteenä käytän Naisten Ääni -lehteä. Keskeisenä taustana on kolmen tason konteksti: 

1920- ja 1930-luvun Suomi, ajan julkisen keskustelun linjat sekä ajan yleiseurooppalai-

nen pasifismi. 

Eurooppalaista pasifismia maailmansotien välillä 

Ensimmäisen maailmansodan väkivallan seurauksena rauhanaatteen ajaminen eli pasi-

fismi1 sai ennen näkemätöntä kannatusta. Monet tunnetut henkilöt, kuten esimerkiksi 

Albert Einstein, ottivat osaa pasifistiseen liikkeeseen. Rauhanliikkeen toiminta oli vil-

kasta, kun perustettiin antimilitaristisia ryhmiä ja järjestettiin laajoja rauhankampanjoi-

ta. Naiset olivat toimineet aktiivisesti rauhan puolesta jo sodan aikana, ja Naisten Kan-

sainvälinen Rauhan ja Vapauden Liitto eli WILPF2 perustettiin vuonna 1919.3 

Kehitys Euroopassa ei kuitenkaan suosinut pasifismia, sillä henkinen ilmapiiri muuttui 

oleellisesti maailmansodan mainingeissa. Kyse ei ollut vain sodan kauhuista. Monikan-

salliset imperiumit hajosivat, ja Euroopasta tuli kansallisvaltioiden Eurooppa, johon 

syntyi monia uusia valtioita: Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ukraina, Tšekkoslo-

vakia, Itävalta, Unkari ja Jugoslavia. Eurooppa jakautui myös itään ja länteen. Lännestä 

käsin tämä raja näyttäytyi sivilisaatioiden kuilulta, jonka takana oli barbaarinen Neuvos-

to-Venäjä eli myöhempi Neuvostoliitto ja muu Aasia. Lisäksi Versailles’n rauhassa ku-

ritettu Saksa miellettiin uhaksi.4  

Uusiin rajoihin piirretyssä Euroopassa oli maailmansotien välisenä aikana myös voi-

makkaita ideologisia jännitteitä. Aika oli demokraattisen ja totalitaarisen yhteiskuntajär-

                                                 

1 Rauhanliike omaksui pasifisti-sanan käyttöön Glasgow`n 10. yleismaailmallisessa rauhankongressissa 

vuonna 1901. Aikaisemmin rauhanliikkeen aktiivit nimittivät toisiaan esimerkiksi rauhanystäviksi. (Cort-

right 2011, 27–28; Kalemaa 2014, 28–29.)  Naisten Äänessä käytettiin silti useammin nimitystä rauhanys-

tävä kuin pasifisti. 
2 Women`s International League for Peace and Freedom. Pauling 1986, 182. 
3 Cortright 2011, 87–94; Pauling 1986, 182.  
4 Lehti 2012, 112–115; Tiilikainen 2012, 267–274; Torbacke 2002, 240. 
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jestelmän kamppailua. Ääriliikkeet kommunismi ja fasismi kiristivät ilmapiiriä.5 Toisin 

sanoen pasifismi ei väkivallattomuuteen ja sovittelevuuteen perustuvana liikkeenä ky-

ennyt vastustamaan voimakkaampien ideologioiden virtaa. 

Suomessa rauhanliikkeen kehitys mukaili Eurooppaa, mutta erojakin oli. Suomessa käy-

tiin ensimmäisen maailmansodan melskeissä sisällissota valkoisten ja punaisten välillä. 

Marko Tikan mukaan vuonna 1918 käyty sisällissota oli luonteeltaan moderni sota, sillä 

se oli sisäinen valtiollisen vallan kamppailu, jossa oli mukana myös ulkopuolisia tahoja 

eli Saksan ja Venäjän joukkoja. Sota oli vaikutuksiltaan laaja-alainen: Se mobilisoi en-

nen kaikkea nuoria amatöörejä taisteluihin. Kun tähän lisättiin tehokkaat aseet ja sota-

tekniikka, leviävät tartuntataudit sekä huhut ja propaganda, sisäinen katastrofi oli val-

mis.6 

Sisällissodalla oli samankaltaiset vaikutukset suomalaiseen rauhanaktivismiin kuin en-

simmäisellä maailmansodalla oli Euroopan mittakaavassa. Sotakokemukset saivat joita-

kin sitoutumaan väkivallattomuuteen. Sotien välisenä aikana perustettiin useita rauhan-

järjestöjä. Vuonna 1920 perustettu Rauhanliitto oli suurin rauhanjärjestö Suomessa 

1920- ja 1930-luvulla. Pienempien rauhanryhmien ja -yhdistysten jäsenet kuuluivat lä-

hes aina Rauhanliittoon. Enimmällään Rauhanliitolla oli jäseniä noin 1700.7  

Rauhanliiton jäsenmäärästä voidaan päätellä, että rauhanaktivismi oli Suomessa 1920- 

ja 1930-luvulla marginaalinen ilmiö. Ajan ilmapiiri ei suosinut pasifismia, kun valkoi-

nen Suomi nostatti Suur-Suomi-aatetta, unelmaa heimorajoihin päättyvästä ja bolševis-

mista vapaasta Suomesta8. Useat järjestöt synnyttivät ja ylläpitivät isänmaallisuutta ja 

maanpuolustustahtoa. Valkoisen armeijan ydinjoukot muodostivat vuonna 1918 suoje-

luskunnat. Sisällissodan jälkeen niistä tuli virallisesti suojeluskuntajärjestö, jonka pää-

määränä oli edistää maanpuolustuskuntoisuutta ja -tahtoa.9 Lotta Svärd -järjestön toi-

mintaperiaatteisiin kuului muun muassa maapuolustustahdon ja siveellisen kunnon ko-

                                                 

5 Tiilikainen 2012, 267–274. 
6 Tikka 2006, 38. 
7 Hackman & Huumo 1999, 41–45; Kalemaa 2014, 80–81. 
8 Tepora 2014. 
9 Nevala-Nurmi 2014, 224. 
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hottaminen sekä suojeluskuntajärjestön avustaminen.10 Vuonna 1922 perustettu Aka-

teeminen Karjala-Seura teki esimerkiksi herätystyötä puolustustahdon vahvistamisek-

si.11 

Suojeluskuntajärjestö oli hyvin merkittävä 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Sillä oli val-

koisen Suomen laaja hyväksyntä sekä paikallisosastoja jokaisella paikkakunnalla. Va-

paaehtoisessa maanpuolustuksessa oli 1930-luvulla kymmeniätuhansia suomalaisia, kun 

huomioidaan suojeluskunnat, lotat sekä suojeluskuntapoika- ja pikkulottatoiminta.12 

Ajankuvaan kuului myös kommunistien maanalainen toiminta. Venäjälle sisällissodan 

jälkeen paenneet kapinajohtajat perustivat Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) 

syksyllä 1918. Sen tavoitteena oli uuden aseellisen vallankumouksen nostattaminen 

Suomessa, mutta Suomessa se joutui toimimaan maan alla, koska se oli laiton. SKP 

pyrki vaikuttamaan esimerkiksi Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP) kautta. 

Puolue ehti muuttaa nimensä Suomen työväenpuolueeksi, kunnes se lakkautettiin vuon-

na 1923. Kommunistien julkinen toiminta lisääntyi 1920-luvun loppua kohti, ja ääriva-

semmisto sai myös kannatusta eduskuntavaaleissa.13   

Haastavasta ilmapiiristä huolimatta naisasialiikkeen14 parissa oli pyrkimystä rauhanasi-

an ajamiseen. Rauhan edistäminen oli luonnollinen osa-alue naisasialiikkeessä: Naisten 

oikeudet olivat ihmisyyskysymys, ja naisten itse tuli edistää ihmisyyttä. Rauha oli olen-

nainen ihmisyyskysymys. Sekä Naisasialiitto Unionin että Suomalaisen Naisliiton yhte-

nä työkohtana 1920-luvulla oli rauhanaate.15  

Rauhanaatteen edistäminen oli käytännössä hankalaa sisällissodan jakamassa maassa, 

mikä tuli esiin Suomen Naisten Kansallisliiton toiminnassa. Järjestö oli perustettu 

                                                 

10 Lotta Svärd -järjestön vuoden 1925 sääntöjen mukaan. Latva-Äijö & Pohls 2009, 48. 
11 Leinonen 2013, 6. 
12 Nevala-Nurmi 2014, 225. 
13 Hentilä 1999, 124–148. 
14 Riitta Jallinojan mukaan naisasialiike oli sosiaalinen liike ja toimintaa yhteisen päämäärän 

toteuttamiseksi. Naisasialiikkeessä naiset ymmärrettiin yhtenäiseksi eturyhmäksi, ja siinä haluttiin 

muuttaa naisten vallitsevaa elämäntilannetta. Naisasialiike oli siis vain yksi naisten liikehdinnän 

ilmenemismuoto, ulkopuolelle tässä määrittelyssä jäävät esimerkiksi ammatilliset järjestöt.  

Jallinoja 1983, 9–6. 
15 Försti & Hagner 2006, 93; Ohtonen 2006, 77. 
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vuonna 1911, ja se oli Kansainvälisen Naistenliiton eli ICW16:n jäsen. Ideana tällaisessa 

järjestäytymisessä oli naisjärjestöjen tuominen yhteen niin kansainvälisellä kuin kansal-

lisellakin tasolla. ICW oli maailmansodan jälkeen erityisen kiinnostunut Kansainliiton 

työstä, mutta Suomen Naisten Kansallisliiton rauhantyö typistyi yritelmäksi pitää yllä 

yhteiskuntarauhaa.17 

Suomen WILPF perustettiin vuonna 1926. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 

Maikki Friberg, mutta osaston toiminta lamaantui joksikin aikaa, kun Friberg kuoli mar-

raskuussa 1927. Myöhemmin osaston puheenjohtajana toimi pariin otteeseen Toini 

Iversen (1931–1935 ja 1937–1946), joka myös kirjoitti tekstejä Naisten Ääni -lehteen. 

Ensimmäisinä toimintavuosina liitolla oli jäseniä vain muutamia kymmeniä. Vuonna 

1932 jäseniä oli hieman päälle sata ja vuonna 1939 vajaat kaksisataa.18 

 

Lehdistökenttä Suomessa 1900-luvun alkupuolella 

Suomessa ilmestyi suomen- tai ruotsinkielisiä sanoma- ja paikallislehtiä 114 nimekettä 

vuonna 1917 ja 188 nimekettä vuonna 1939. Suurin osa sanomalehdistä oli poliittisesti 

sitoutuneita. Esimerkiksi Edistyspuolue pyrki vaikuttamaan Helsingin Sanomien kautta, 

mutta sanomalehdistä tuli vähitellen sitoutumattomia.19 

Suomen-, ruotsin- ja muun kielisiä aikakauslehtiä oli 1920-luvun alussa noin 400 ja 

1930-luvun lopussa noin 800. Suomen Kuvalehti (1916–) panosti visuaalisuuteen ja 

lupaili alkuvaiheessa lukijoille erityisesti sotakuvia.20 

Naistenlehdet jakautuivat 1920- ja 1930-luvulla järjestölehtiin ja kaupallisiin naistenleh-

tiin. Järjestölehtiin lukeutuivat porvarillisen naisasialiikkeen lehdet Koti ja Yhteiskunta 

(1889–1911)21, Nutid (1895–1917) sekä Naisten Ääni (1905–1949). Työläisnaisten jär-

                                                 

16 International Council of Women. Korppi-Tommola 2001, 28. 
17 Korppi-Tommola 2001, 28, 38, 75. 
18 Hiidensalo 2007a, 9–14, 102; Hiidensalo 2007b, 42. 
19 Salokangas 1987, 202, 265–267, 331; Tuusvuori 2007, 225–227. 
20 Leino-Kaukiainen 1992, 203; Salokangas & Tommila 1998, 88. 
21 Ruotsinkielinen rinnakkaisjulkaisu Hemmet och Samhället (1889–1894). Turunen 2011, 93. 
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jestölehtiä olivat muun muassa Palvelijatar (1905–1906), Työläisnainen (1906–1923) ja 

Toveritar (1922–1943). Myös esimerkiksi Marttojen Emäntälehti (1902–) sekä Lotta 

Svärd (1929–1944) olivat järjestölehtiä.22  

Kaupallisten naistenlehtien aikakausi alkoi 1920-luvulla, jolloin naistenlehtikentän suu-

rin oli Kotiliesi (1922–). Sen levikki oli 1920-luvun lopulla jo 79 900 lehteä. Kotiliesi 

sai 1930-luvulla useita kilpailijoita, joista mainittakoon kaupalliset muotilehdet Eeva 

(1933–) ja Hopeapeili (1936–1971).23  

Rauhanaate oli myös lehdistössä marginaalissa. Suomen Rauhanliiton julkaisu oli Rau-

haa Kohti (1925–1965), jota toimitti Felix Iversen. Pohjanmaalla ilmestyi pastori Edvin 

Stenwallin Frid på Jorden (1926–1944), joka oli vahvasti uskonnollinen. Erkki Valan 

toimittama Tulenkantajat-lehti ilmestyi kahteen otteeseen (1928–1930 ja 1932–1939). 

Sen päämääränä oli vastustaa vuoden 1918 tapahtumien aiheuttamaa vihaa. Lehti profi-

loitui myöhemmin selvästi vasemmistolaiseksi kulttuurilehdeksi, ja se julkaisi erityisesti 

naisille ja nuorille suunnattuja rauhanvetoomuksia. Lehteen kirjoittivat nuoret runoilijat, 

joiden tekstejä luonnehtivat elämännälkä, eksoottisuus ja vapaamittainen runous.24  

 

Tutkimustilanne 

Tutkimustilanteen tarkastelu on luontevaa aloittaa siitä, miten Naisten Ääntä tai muita 

varhaisia naistenlehtiä on tutkittu aiemmin. Naisten Ääni on ollut tutkimuskohteena 

muutamissa tutkimuksissa. RITVA HOKKANEN (1987) on tutkinut lehteä laajasti pro 

gradu -tutkielmassaan Naisten Ääni -lehti vuosina 1905–1927. Hokkasen tutkielma kes-

kittyy lähinnä lehden syntyyn, historiaan ja taustoihin.  

ARJA TURUSEN (2011) tutkimus on nimeltään Hame, housut, hamehousut! Vai mikä 

on tulevaisuutemme? Sen aiheena on naisten housujenkäyttöön liittyvät ohjeet ja kan-

nanotot sekä niiden taustalla vaikuttaneet naiseuden ihanteet. Tutkimuksen lähdeaineis-

                                                 

22 Turunen 2011, 93, 101. 
23 Turunen 2011, 93, 114, 116. 
24 Martikainen 2013, 107, 146; Tuusvuori 2007, 251–252, 287–313. 
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to koostui vuosien 1889–1945 suomalaisista aikakauslehdistä, mukaan lukien Naisten 

Ääni. KAISA VEHKALAHDEN (2000) lisensiaatintyö Kohtalokas tyttöikä puolestaan 

tarkastelee 1920-luvun naistenlehdissä käytyä keskustelua, joka koski tyttöjen kasvatus-

ta. Vehkalahden materiaaliin lukeutui niin ikään Naisten Ääni ynnä muita lehtiä.  

Muita varhaisia naistenlehtiä on tutkittu jonkin verran, ja erityisesti Suomen naisyhdis-

tyksen Koti ja yhteiskunta -lehti on ollut aineistona monissa tutkimuksissa. MAIJA 

TÖYRY (2005) on laatinut tutkimuksen Varhaiset naistenlehdet ja naisten elämän risti-

riidat – Neuvotteluja lukijasopimuksesta. Edelleen varhaisia naistenlehtiä on tutkittu pro 

graduissa25.  

Naistenlehtitutkimuksien ohella tärkeä näkökulma on pasifismin historia. DAVID 

CORTRIGHTIN (2011) teos Rauha – Ajatusten ja liikkeiden historia on kattava yleis-

esitys rauhanliikkeen historiasta. Se käsittelee myös jonkin verran rauhantutkimuksen 

metodologiaa ja tutkimusongelmia. Useiden kirjoittajien laatima artikkelikokoelma 

(1999) Challenge to Mars – Essays on Pacifism from 1918 to 1945 esittelee sotien väli-

sen ajan rauhanaktivismia.  

Suomalaisten pasifismia on 2000-luvulla26 tutkittu erityisesti aseistakieltäytymisen nä-

kökulmasta. OLLI KOIKKALAISEN (2007) gradun nimi kertoo tyhjentävästi hänen 

tutkimuksensa aiheen: ”Militarismin poistaminen on ainoa pelastus perikadolta”: rau-

hanaktivisti Aarne Selinheimo ja Suomen Antimilitaristinen liitto osana Suomen 1920–

1930-lukujen yhteiskunnallista vastarintaa. ANTTI NYQVIST (2013) on tutkinut gra-

dussaan asevelvollisuutta ja aseistakieltäytymistä käyttäen lähteenä Sana ja miekka sekä 

Rauhaa kohti -lehtiä. KALEVI KALEMAAN (2014) tietoteos Sankareita vai pelkureita 

– Suomalaisen aseistakieltäytymisen historia antaa yleiskuvaa suomalaisesta rauhan-

liikkeestä.  

                                                 

25 Esim. Merikanto 2002; Laurén 2008; Ketolainen 2010; Lahti 2013. 
26 Aikaisempia pasifismin tutkimuksia ja tietokirjoja: Jaakko Suolahden toimittama artikkelikokoelma 

Rauhanajatus historiassa (1970) käsittelee yleisesti pasifismin historiaa. Anja Pietarinen on tutkinut Rau-

haa kohti -lehteä (1974). Kalevi Kalemaa on perehtynyt suomalaisen rauhanliikkeen alkuvaiheisiin 

(1981). Göran von Bonsdorff on laatinut Suomen rauhanliiton historiikin (1993).  

Suolahti 1970 (toim.); Pietarinen 1974; Kalemaa 1981; Bonsdorff 1993.    



 

9 

 

ANNA HIIDENSALO (2007) on selvittänyt naisten rauhantyötä tutkimuksessa WILPF: 

80 vuotta naisten rauhantyötä Suomessa. Myös aihepiiristä käytyä keskustelua on huo-

mioitu. PAULI HEIKKILÄ (2000) on laatinut pro gradun otsikolla Ikkunat auki Paneu-

rooppaan!: suomalainen keskustelu kreivi Coudenhove-Kalergin Euroopan kansallis-

valtiosta 1923–1937. Hyödyllistä luettavaa on myös ELINA MARTIKAISEN (2013) 

väitöstutkimus Kirjoitettu sota – Sotadiskursseja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa 

1917–1995, joka tarjoaa näkökulmia siitä, miten väkivaltaa on diskursseissa oikeutettu 

tai vastustettu. 

Väkivalta ja sota ovat aina olleet sukupuolittuneita ilmiöitä. Tutkimuksessani on kes-

keistä huomioida sukupuolihistoriaa eri näkökulmista. Suomalaisen naisasialiikkeen 

kehitystä on tutkittu kattavasti. Sosiologi RIITTA JALLINOJAN (1983) tutkimus Suo-

malaisen naisasialiikkeen taistelukaudet on pitkän linjan katsaus aihepiiriin. AURA 

KORPPI-TOMMOLA (2001) on tutkinut Naisjärjestöjen Keskusliiton historiaa, ja 

TANJA OHTONEN (2006) on selvittänyt Suomalaisen Naisliiton vaiheita. TEIJA 

FÖRSTI ja MINNA HAGNER (2006) ovat pureutuneet Naisasialiitto Unionin vaihei-

siin. 

Kysymystä siitä, miten Suomen sisällissota vaikutti nais- ja mieskuviin, on tarkasteltu 

vain vähän. PIRJO MARKKOLAN (2009) artikkelissa ”Kirkko, naiset ja sisällissota” 

tarkastellaan sisällissodan vaikutusta naiskuvaan. Sisällissodan vaikutusta mieheyteen 

on tarkasteltu jonkin verran artikkelikokoelmassa (2014) Näkymätön sukupuoli – Mie-

heyden pitkä historia. Anders Ahlbäckin (2011) väitöstutkimus Soldiering and the Ma-

king of Finnish Manhood – Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918–

1939 puolestaan käsittelee laajemmin maailmansotien välisen ajan mieheyttä militaris-

min näkökulmasta. 

 

Tutkimustehtävä 

Valitsemalleni tutkimusnäkökulmalle on selvästi tilaa tutkimuskentällä, sillä Naisten 

Äänestä tai muista varhaisista naistenlehdistä ei ole tarkasteltu väkivallan, sodan ja rau-
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han kysymyksiä. Keskeinen motivaatiotekijäni on laajentaa kuvaa suomalaisesta pasi-

fismista. 

Tutkimustehtävänä on tarkastella Naisten Ääni -lehden27 suhtautumista väkivaltaan, 

sotaan ja rauhaan. Tutkin väkivallan, sodan ja rauhan diskursseja sekä niissä esitettyjä 

representaatioita ja merkityksiä28. Tutkimustehtävä jakautuu useisiin alakysymyksiin:  

● Millaisia mielipiteitä, kannanottoja ja väitteitä aihepiirin diskursseissa esiintyi? Mil-

laisia olivat aihepiirin representaatiot sekä toistuvat merkitykset? 

● Näkikö lehti väkivallan, sodan ja rauhan sukupuoleen liittyvänä kysymyksenä? Voiko 

lehden diskursseista erottaa erityisen feminiinisen ja/tai maskuliinisen tehtävän?   

 ● Oliko diskurssien taustalla jokin selkeä aatteellinen tai uskonnollinen linja? Oliko 

suhtautuminen väkivaltaan diskursseissa pragmaattista vai absoluuttista?  

● Esitettiinkö lehden diskursseissa keinoja rauhan edistämiseksi? Jos esitettiin, millaisia 

ne olivat? 

● Onko lehden kirjoittelussa havaittavissa keskeisiä muutoksia tai käännekohtia? Toisin 

sanoen, muuttuivatko aihepiirin diskurssit, representaatiot ja merkitykset? 

Rajaudun tarkastelussa sotien väliseen aikaan, vuosiin 1918–1939. Sotien välisellä ajal-

la tarkoitetaan tässä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välistä aikaa. Suomen yh-

teydessä tarkoitetaan sisällissodan (1918) ja talvisodan (1939–1940) välistä aikaa. Tar-

kastelua ei kannata ulottaa tätä edeltävään aikaan, koska ensimmäisen maailmansodan 

aikana Suomessa oli voimassa sotasensuuri. Toisaalta sensuurimääräykset astuivat voi-

                                                 

27 Tässä tutkimuksessa Naisten Ääni -lehdellä tarkoitetaan vuosina 1905–1949 ilmestynyttä Naisten Ään-

tä. Sen sijaan vuosina 1975–1987 ilmestyi Naisasialiitto Unionin Akkaväki -lehti. Vuonna 1988 Akkavä-

en nimi muuttui Naisten Ääneksi, ja julkaisijana toimi vuosina 1988–1995 Naisten Kulttuuriyhdistys. 

(Tuusvuori 2007, 522, 600). Tässä tutkitun Naisten Ääni -lehden ja edellä mainittujen lehtien välillä ei ole 

historiallista jatkumoa. 
28 Diskurssilla tarkoitan lyhyesti sosiaalisen todellisuuden ja tiedon konstruktioita. Representaatiolla 

viittaan esittämiseen ja merkityksellä siihen, mitä asiat ja sanat tarkoittavat. Määrittelen nämä käsitteet 

tarkemmin Menetelmät ja näkökulmat -kohdassa tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. 
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maan taas toisen maailmansodan kuluessa, joten rajaus on hyvä päättää talvisodan al-

kamiseen. Ajan sensuurimääräyksiä voi tarkastella liitteestä 1.29  

Rauhanaktivismi oli sotien välisellä ajalla yleiseurooppalainen ilmiö. Suomessa tilanne 

oli kuitenkin erilainen sisällissodan jäljiltä. Maa oli jakautunut valkoisiin voittajiin ja 

punaisiin häviäjiin. Esiintyi vahvaa maanpuolustustahtoa ja oikeistoradikalismia, eivät-

kä olosuhteet suosineet rauhanaatetta. Sen vuoksi on mielenkiintoista tarkastella, ky-

kenikö Naisten Ääni vastustamaan diskursseissaan yleistä ilmapiiriä. 

Lähestymistapani aihepiiriin on avoin, joten kovin tarkkaa käsitteiden ennakkomääritte-

lyä ei tarvita. Rauha ymmärretään dynaamisena prosessina, joka voi sisältää myös kon-

flikteja ja erimielisyyksiä.30 Näin ollen myös sota ilmiönä on muuttuva ja dynaaminen. 

Väkivallan käsite rajataan etukäteen koskettamaan fyysistä ja ruumiillista väkivaltaa31. 

Ymmärrän väkivallan myös Suvi Keskisen tapaan sukupuolistuvana ilmiönä. Tällöin 

tarkastellaan, miten väkivalta liittyy sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja valtaan, mutta 

väkivaltaa ei ajatella valmiiksi sukupuolitettuna ilmiönä.32 Toisin sanoen aineistoa ei 

lähestytä ajatuksella, että väkivalta olisi vaikkapa pelkästään miesten naisiin kohdista-

maa, vaan pysyttäydyn herkistyneenä aineistosta löytyville merkityksille.   

Sukupuolen käsitteeseen sisältyy biologinen sukupuoli (sex) ja sosiaalinen sukupuoli 

(gender)33. Sukupuoli on muuttuva merkitysprosessi, johon liittyvät käsitykset ja arvot-

tamiset muuttuvat ajallisesti ja maantieteellisesti.34 Feminiininen ja maskuliininen ovat 

sukupuolista tuotettuja merkitysrakenteita. Feminiininen viittaa siihen, mitä pidetään 

naisellisena, ja maskuliininen viittaa siihen, mitä ajatellaan miehiseksi.35   

                                                 

29 Ks. Liite 1. 
30 Cortright 2011, 26. 
31 Väkivaltaa voidaan eritellä monella tapaa. Esimerkiksi Johan Galtung on kehittänyt rakenteellisen vä-

kivallan käsitteen, joka tarkoittaa sitä, että jos ihmiset eivät voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan, he ovat 

väkivallan kohteena. Galtungin määritelmässä väkivalta on hyvin laaja ilmiö. Cortright 2011, 25.  
32 Keskinen 2010, 243. 
33 Feministiseen keskusteluun sex–gender -jaottelun toi antropologi Gayle Rubin tekstissä ”The Traffic in 

Women: Notes on the Political Economy of Sex” (1975). Gender-sana on alkujaan lähtöisin 1960-luvun 

kliinisen psykiatrian transseksuaalisuuden tutkimuksesta. Rossi 2010, 27. 
34 Rossi 2010, 22–23. 
35 Jokinen 2010, 128–129; Rossi 2010, 21. 
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Pasifismissa on keskeistä erottaa absoluuttinen ja pragmaattinen suuntaus. Absoluutti-

sella eli ehdottomalla pasifismilla tarkoitetaan sodan ja väkivallan kaikkinaista kieltä-

mistä. Pragmaattisessa eli ehdollisessa pasifismissa väkivalta voidaan sallia esimerkiksi 

itsepuolustuksena tai uhanalaisten suojelemisena.36 

Feminismin käsite liittyy naisemansipaatioon: siihen sisältyy naisten vapautumista tu-

kevia ajatuksia, henkilöitä ja sosiaalisia liikkeitä. Ranskankielessä sanaa féminisme käy-

tettiin naisemansipaation synonyymina jo 1800-luvun loppupuolella. Karen Offenin 

määritelmän mukaan feminismi on muun muassa kriittinen ja kokonaisvaltainen vastaus 

järjestelmälliseen ja harkittuun naisten alistamiseen.37  

 

Lähteet 

Naisten Ääni ilmestyi vuosina 1905–1949. Lehden päätoimittajana ehti toimia useita 

henkilöitä, ja ajanjaksolla virallisia sananvapausoloja säädeltiin useilla laeilla, kuten 

ilmenee Liitteestä 1.38 Naisten Ääni oli naisasialiikkeen piirissä julkaistu lehti. Hokka-

sen mukaan lehden tärkein taustavaikuttaja oli perustamisvaiheessa Naisasialiitto Unio-

ni. Myöhemmin lehdestä muotoutui Suomalaisen Naisliiton epävirallinen äänenkannat-

taja.39  

Hokkanen on havainnut, että rauhanaate oli vuosina 1905–1927 lehdelle tärkeä aihepiiri, 

mutta hän ei käsittele asiaa tutkimuksessaan kuin kolmen sivun verran.40 Sama voidaan 

päätellä lehden tilausilmoituksista, joissa lehti kertoi ohjelmastaan. Vuosikertojen 

1905–1917 tilausilmoituksissa mainittiin usein ohjelmakohtina naisten asiat, tasa-arvo 

ja ihmisyysaate yhteiskunnassa. Sotien välisellä ajalla yhtenä ohjelmakohtana olivat 

edelleen naisten asiat, mutta muut yhteiskunnalliset kysymykset nousivat jo painok-

                                                 

36 Cortright 2011, 26; Pasifismia sekä rauhasta ja sodasta käytyä debattia voidaan luokitella monenlaisilla 

termeillä. Esim. Martin Ceadel jäsentää aihepiiriä viidellä englanninkielisellä käsitteellä: militarism, 

crusading, defencism, pasific-ism ja pacifism. (Ks. tarkemmin Ceadel 1989). Ceadelin jaottelu on kuiten-

kin liian monimutkainen tähän tutkimukseen, eikä hänen käsitteilleen ole vakiintuneita suomennoksia. 
37 Offen 2000, 19–20. 
38 Ks. Liite 1. 
39 Hokkanen 1987, 83. 
40 Hokkanen 1987, 111–113. 
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kaammin esille. Ilmoituksissa mainittiin usein erikseen, että yksi lehden ajamista ihmi-

syysaatteista oli rauhanaate. Lehti halusi olla kirjoituksissaan puolueeton, oikeudenmu-

kainen, rakentava ja eheyttävä.41  

Lehden ensimmäinen ja pitkäaikaisin toimittaja oli tohtori Maikki Friberg (1908–

1927). Friberg toimi pitkään opettajana, ja hän suoritti tohtorintutkinnon Sveitsissä ja 

avusti lehtiä ulkomailla. Fribergillä olikin poikkeuksellisen laajat verkostot ulkomaille. 

Hän oli paitsi naisasianainen myös erittäin lämmin rauhanaatteen ystävä.42 Maikki Fri-

bergin ajatusmaailma tuli todennäköisesti voimakkaasti esiin lehdessä, sillä hän vastasi 

omalla toimittajakaudellaan lehdestä käytännössä yksin. Myöhemmin lehdellä oli vas-

taava toimittaja ja vaihteleva määrä muita toimittajia43. 

Naisliittolainen Hilja Vilkemaa vastasi lehdestä kahteen otteeseen (1928–1930 ja 

1934–1937). Vilkemaa oli koulutukseltaan filosofian maisteri, ja hän työskenteli äidin-

kielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtorina. Lisäksi hän toimi kansanedustajana 

(1920–1922, Kansallinen edistyspuolue) ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna. Vilkemaa 

sai opetusneuvoksen arvonimen vuonna 1957.44  

Muut päätoimittajat vastasivat lehdestä lyhempiä kausia. Opettaja Anni Rautiainen 

(1931–1932) oli innokas naisasian ja raittiusasian ajaja. Hän työskenteli muun muassa 

Suomen Opettajain Raittiusliiton sihteerinä.45 Sylvi Kauhanen (1933) opiskeli Yhteis-

kunnallisessa korkeakoulussa ja oli sittemmin tunnettu lehtinainen. Hän kirjoitti useita 

lastenkirjoja.46 Tuuli Reijonen (1938–1941) suoritti opintoja Turun yliopistossa ja 

työskenteli toimittajana sekä kirjailijana. Naisten Äänen ohella Reijonen työskenteli 

muun muassa Suomen Kuvalehdelle sekä Helsingin Sanomille. Hän kirjoitti useita ro-

maaneja.47 Toimittajat tekivät siis sekä lehdistötyötä että muita töitä. 

                                                 

41 Naisten Äänen tilausilmoitukset vuosilta 1905–1907, 1909–1916, 1921–1928, 1931–1935. Tilausilmoi-

tus julkaistiin yleensä vuosikerran ensimmäisessä numerossa. 
42 Hjelt 1945, 43, 63–152, 300–326. 
43 Turunen 2011, 446. 
44 Eduskunnan kansanedustaja -tietokanta, elektr. dokumentti; Suomen kirjailijat 1917–1944, 514–515. 
45 H.N., ”Anni Rautiaisen muistolle” (muistokirjoitus). Naisten Ääni (jatkossa NÄ) 1.7.1939. 
46 SKS: Suomen kirjailijat -tietokanta, elektr. dokumentti; Suomen kirjailijat 1917–1944, 188–189.  
47 SKS: Suomen kirjailijat -tietokanta, elektr. dokumentti; Suomen kirjailijat 1917–1944, 368. 
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Naisten Ääni -lehti voidaan luokitella aikakauslehdeksi48. Naisten Ääntä pidetään var-

haisena naistenlehtenä sekä porvarillisena naisasialehtenä.49 Jarkko Tuusvuori on luoki-

tellut lehden pitkäaikaiseksi yleiskulttuurilehdeksi. Yleiskulttuurilehdellä Tuusvuori 

tarkoittaa keskustelufoorumia, joka ei ole erikoistunut johonkin taiteen ja tieteenalaan ja 

jossa käsitellään yhteiskunnallisia, poliittisia, tieteellisiä ja taiteellisia ajankohtaisia ky-

symyksiä. Tuusvuoren jaottelussa yleiset mielipidelehdet ja yhteiskuntapoliittiset lehdet 

kuuluvat yleiskulttuurilehtiin.50 Katson, että edelliset määritelmät eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Lehdellä saattoi olla eri aikoina ja eri tilanteissa erilainen profiili. Porva-

rillisen naisasialehden luonne todennäköisesti korostui alkuaikoina.  

Lehdessä käytettyjä kaikkia nimimerkkejä ei ole mahdollista selvittää. Kävin läpi useita 

salanimiluetteloita, ja esimerkiksi Lauri Alfred Salavan kuusiosainen Nimiluettelo antoi 

joillekin nimimerkeille useita vaihtoehtoja. Maikki Friberg käytti lehdessä vakiintuneita 

nimimerkkejä M.F. ja Tähystäjä. Lucina Hagman käytti nimilyhennettä L.H., ja Hilja 

Vilkemaa kirjoitti nimimerkeillä H.E.V. ja vilkkari51. En pidä nimimerkkien selvittämis-

tä keskeisenä kysymyksenä, koska lehden ja päätoimittajien taustat ovat hyvin selvillä.   

Aikakauslehtien levikeistä ei ole toista maailmansotaa edeltävältä ajalta yhtenäisiä ja 

luotettavia tietoja.52 Maikki Fribergin muistiinpanojen mukaan Naisten Äänen levikit 

vuosikerran viimeisen numeron mukaan olivat seuraavia: (v. 1915) 4669 kpl, (v. 1918) 

10 589 kpl, (v. 1919) 11 241 kpl ja (v. 1921) 4828 kpl.53 On todennäköistä, että levikit 

pysyttelivät tämän jälkeen muutamassa tuhannessa, koska aikakauslehtien kenttä moni-

naistui koko ajan, mikä lisäsi kilpailua. Myös radio ilmestyi tiedotusvälineiden kentälle, 

kun Yleisradio perustettiin 1926, ja 1930-luvulla radiota kuunteli jo noin kolmannes 

                                                 

48 Sanomalehden piirteitä ovat säännöllinen ilmestyminen, ajankohtaisuus, monipuolisuus ja kollektiivi-

suus. Myös aikakauslehden piirteisiin kuuluvat säännöllinen ilmestyminen ja jatkuvuus. Sen ei tarvitse 

olla samaan tapaan universaali ja ajankohtainen kuin sanomalehden. Aikakautinen lehti ilmestyy vähin-

tään muutamia kertoja vuodessa. (Salokangas & Tommila 1998, 88–89.) Naisten Ääni voidaan luokitella 

yksiselitteisesti aikakauslehdeksi seuraavin perustein: 1) Lehti ilmestyi jatkuvasti vuosina 1905–1949. 2) 

Se ilmestyi kuitenkin korkeintaan 4 kertaa kuussa. 3) Lehti käsitteli laajasti ajankohtaisia yhteiskunnalli-

sia asioita mutta tietyistä näkökulmista. NÄ 1905–1949, passim.   
49 Hokkanen 1987, 117–118; Malmberg 1991, 193. 
50 Tuusvuori 2007, xxix, 194, 214, 262, 314, 369. 
51 Belinki 1988, 13, 32; Hirvonen 2000, 190, 224. 
52 Leino-Kaukiainen 1992, 212–213. 
53 Hokkanen 1987, 59. 
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väestöstä.54 Edelleen naisasialiike eli hiljaisia vuosiaan, jolloin kiinnostus naisasiaan 

hiipui55, joten voi olettaa, että myös kiinnostus lehteen väheni.  

Rauhanliikkeen marginaalisuuteen nähden lehteä voidaan silti pitää kiinnostavana tut-

kimuskohteena, koska lehden levikki suurimmillaan oli useita tuhansia. Sen levikki oli 

ajoittain suurempi kuin myöhemmin aloittaneen Rauhaa kohti -lehden56. 

Pääasiallisen lehtiaineiston lisäksi hyödynnän tutkimuksessani Naisten Ääni -lehden 

arkistoa. Arkiston kirjeenvaihdon avulla voin täsmentää joitakin sisällissotaan liittyviä 

näkökulmia. Lähdekirjallisuuden avulla perehdyn toimittajien taustoihin ja tunnistan 

lehdessä esiintyviä viittauksia toisiin teksteihin. Alkuperäisistä lakikokoelmista hyö-

dynnän aihepiiriin oleellisesti liittyviä lainkohtia. 

 

Menetelmät ja näkökulmat 

Lähestyn aihepiiriä sukupuolihistorian ja rauhantutkimuksen näkökulmista. Rauhantut-

kimuksella tarkoitetaan monitieteistä ja kansainvälistä tutkimusalaa. Sen kohteena on 

tiivistetysti sanottuna sotien ja konfliktien syiden, kehityksen ja ratkaisumahdollisuuk-

sien tarkasteleminen. Olipa näkökulma rauhantutkimukseen mikä tahansa, taustalla on 

yleensä huoli maailman väkivallasta, johon halutaan etsiä ratkaisuja akateemisin kei-

noin.57 Osana rauhantutkimusta tehdään myös historiallista tarkastelua. David Cortrigh-

tin mukaan rauhanliikkeen tutkiminen on sekä aatteiden että yhteiskunnallisen toimin-

nan tarkastelua.58  

Sukupuolihistorian keskeiset käsitteet ovat biologinen ja sosiaalinen sukupuoli. Keskei-

siä historiallisen sukupuolentutkimuksen kysymyksiä ovat: Millaisia merkityksiä suku-

puolelle on annettu eri aikoina, ja miten merkitykset ovat muuttuneet? Miten sukupuol-

                                                 

54 Esim. Karvonen 2002, elektr. dokumentti; Esim. Leino-Kaukiainen 1992. 
55 Jallinoja 1983, 112–115. 
56 Rauhaa Kohti -lehden tilausmäärä oli 1400 lehteä vuonna 1927 ja 3000 lehteä vuonna 1929. Bonsdorff 

1993, 49; Nyqvist 2012, 7. 
57 Esim. IPRAF 2014, elektr. dokumentti; Esim. Peace History Society 2014, elektr. dokumentti; Esim. 

TAPRI 2014, elektr. dokumentti.   
58 Cortright 2011, 28–29. 
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ten välisiä eroja ja suhteita on tuotettu eri aikoina? Millainen vaikutus sukupuolella on 

merkittävissä historiallisissa tapahtumissa ja prosesseissa?59  

Näiden näkökulmien yhdistäminen on hedelmällistä, koska väkivaltaan, sotaan ja rau-

haan on aina liittynyt sukupuolittuneita käsityksiä ja toimintatapoja60. Väkivallan kysy-

mykset ovat niin vaikeita, että niiden tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-

alaista ajattelua. Näkemykseni mukaan tällaisella tutkimusotteella on historiantutkimuk-

sessa kaksi päämäärää: Ensinnäkin se tekee näkyväksi menneisyyden ihmisiä, jotka ovat 

aktiivisesti koettaneet edistää rauhaa. Toiseksi se voi toimia keskustelun herättäjänä ja 

näkökulmien avaajana nykyajan ihmisille, sillä rauhankysymykset ovat aina ajankohtai-

sia.61 

Tutkimustapani on selkeästi laadullinen. Lehtiaineistoa tutkittaessa on usein tapana teh-

dä määrällinen tarkastelu, jossa luokitellaan, kuinka paljon eri aiheet olivat lehdessä 

esillä. Tässä tapauksessa määrällistä tarkastelua ei ole perusteltua tehdä, koska väkival-

lan, sodan ja rauhan teemat olivat lehdessä esillä niin moninaisena kudelmana, ettei 

tekstien jakaminen luokkiin ole yksiselitteisesti mahdollista.  

Perinteinen lehtihistoriallinen mielipidetutkimus ei sovi tähän tutkimukseen. Siinä on 

ollut tapana huomioida tietyt kysymykset: 1) lehden synty, 2) lehden taustavoimat, 3) 

kirjoittelun aiheet ja tapa, 4) kirjoittelun selittävät tekijät, 5.) lehden levikki ja 6) lehden 

vaikutus.62 Osittain näitä kysymyksiä toki sivutaan, mutta muuten ilmiöiden väkivalta, 

sota ja rauha tarkasteluun tarvitaan hienovaraisempia työvälineitä. Toki tutkimukseni on 

myös nykyaikaista mediahistorian tutkimusta63. 

Tekstien analyysivälineinä toimivat diskurssin, representaation ja merkityksen käsitteet. 

Suomessa keskeisiä diskurssianalyysin suunnannäyttäjiä ovat olleet ARJA JOKINEN, 

                                                 

59 Rose 2010, 2. Ks. tarkemmin sukupuolihistorian metodologiasta esim. Kingsley Kent 2011 ja Rose 

2010. 
60 Ks. sukupuolen ja sodan tematiikasta esim. Goldstein 2001. 
61 Näkemykseni pohjautuu ja se on johdettu historiantutkijalle asetetusta kaksoistehtävästä: velvollisuus 

kunnioittaa menneisyyden ihmisiä ja vastata oman aikansa ihmisten kysymyksiin. Kalela siteeraa Gure-

vichia, Kalela 2002, 63. 
62 Tommila 1974, 10–11. 
63 Ks. mediahistoriasta esim. Oinonen & Railo 2012. 
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KIRSI JUHILA JA EERO SUONINEN.64 Diskurssia on määritelty monilla tavoilla, 

mutta keskeistä on erottaa kielitieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen näkemys toisistaan. 

Kielitieteissä diskurssi nähdään usein ”sosiaalisena toimintana ja vuorovaikutuksena, 

ihmisten kanssakäymisenä todellisissa sosiaalisissa tilanteissa”. Yhteiskuntatieteellises-

sä suuntauksessa diskurssia pidetään ”todellisuuden sosiaalisena konstruktiona, 

tiedon muotona”.65 Tässä tutkimuksessa diskurssi ymmärretään yhteiskuntatieteelli-

seen tapaan, mutta sen lisäksi ajatellaan, että diskurssit muodostuvat kielellisesti luo-

duista representaatioista ja merkityksistä, eli representaatiot ja merkitykset sisältyvät 

diskursseihin.  

Representaatio on esitys tai tarkemmin uudelleen esitys. Representaatioissa kuvat, ob-

jektit ja ihmiset saavat tietynlaisen merkityksen, jolloin samaan aikaan ympäröivää 

maailmaa ja sosiaalisia suhteita merkityksellistetään 66. Representaatioita tarkasteltaessa 

on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tekstissä on ilmaistu, mutta myös siihen, mitä 

tekstissä jätetään sanomatta67. Merkityksen käsitteestä on erotettava denotaatiot ja 

konnotaatiot. Denotaatio viittaa siihen, mitä jokin sana yksinkertaisesti tarkoittaa. Kon-

notaatio viittaa sanaan liitettyihin ominaisuuksiin, konteksteihin ja emotionaalisiin reak-

tioihin.68 

Väkivalta, sota ja rauha ovat päällekkäisiä diskursseja, jotka muodostavat yhdessä laa-

jemman diskurssin. Tarkoituksena on ollut päästä niin sanotusti diskurssien ytimeen, 

siksi tekstien analyysi on suoritettu sekä systemaattisesti että asteittain. Olen etsinyt 

lehden vuosikerroista (8.5.1918–15.11.1939) kaikki aihepiiriä koskevat tekstit, joita on 

yhteensä useita satoja. Aineistossa on kaikenlaisia tekstilajeja69. Olen analysoinut tekstit 

systemaattisesti läpi havaitakseni, millaiset asiat toistuvat kirjoittelussa. Vaikka analyysi 

                                                 

64 Tutkijat ovat julkaisseet suomenkieliset diskurssianalyysin perusteokset Diskurssianalyysin aakkoset 

(1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä (1999). Tutkijat määrittelevät diskurssianalyysin teoksissa kielitie-

teellisen suuntaukseen painottuen. Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 10, 19. 
65 Fairclough 1997, 31. 
66 Knuuttila & Lehtinen 2010, 7; Paasonen 2010, 40–41. 
67 Fairclough 1997, 139. 
68 Lehtonen 1996, 109. 
69 Viitejärjestelmää on rajoitettu siten, että viitteissä tuodaan esiin analyysin kannalta keskeiset tekstit tai 

sellaisia tekstejä, joista ko. asia ilmenee parhaiten. Tekstilajien määrittelyssä on pitäydytty ensisijaisesti 

lehden omissa määrittelyissä, muissa tapauksissa olen arvioinut, mikä tekstilaji on kyseessä. Viitteissä 

esiintyvä artikkeli ei tässä tapauksessa tarkoita puhdasta asia-artikkelia, vaan se tarkoittaa ennemmin 

kommentoivaa artikkelia, koska kyseessä on mielipidelehti.   
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on keskittynyt näihin teksteihin, olen kuitenkin perehtynyt jokaiseen vuosikertaan myös 

yleisluontoisesti saadakseni kuvan lehden linjasta.   

Esitystapa sekä pää- että alaluvuissa on analyysiin pohjautuva ja temaattinen. Sukupuoli 

on keskeinen näkökulma kaikissa luvuissa. Aluksi olen tarkastellut, miten väkivaltaa, 

sotaa ja rauhaa representoitiin ajankohtaisten tapahtumien yhteydessä. Ajankohtaiskir-

joittelun yhteydessä esitetyt representaatiot ovat paljastavia johtolankoja, jotka kertovat 

alustavasti asioille annetuista merkityksistä. Ensimmäisessä pääluvussa siis tarkastel-

laan, mitä ja miten lehti kirjoitti maailmansodan ajasta, muista koti- ja ulkomaan asiois-

ta sekä rauhantyöstä.  

Toisessa vaiheessa olen keskittynyt tarkemmin aihepiirin merkityksiin sekä niiden taus-

talla oleviin perusteluihin. Toisessa pääluvussa siis syvennytään siihen, mitä väkivalta, 

sota ja rauha lehdessä tarkoittivat ja millainen merkitys niille annettiin ilmiöinä. Mitä 

syitä oli väkivallan ja sodan taustalla? Mihin väkivallan ja sodan vastaisuus perustui? 

Millaisia reaktioita väkivalta, sota ja rauha herättivät? 

Lopuksi olen päässyt siihen pisteeseen, että olen voinut hahmottaa, oliko lehdellä selkeä 

pasifistinen linja ja perustuiko se uskontoon. Kolmas pääluku käsitteleekin lehden esit-

tämiä keskeisiä teesejä sekä sitä, miten rauhaa oli lehden käsityksissä mahdollista edis-

tää.  
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1 AJAN TAPAHTUMIA RAUHANYSTÄVIEN SILMIN 

1.1 Sotavuodet koettelevat ihmisyyttä  

Kesällä 1918 Euroopassa oli jo sodittu neljä vuotta. Suomessa oli juuri käyty vaikea 

sisällissota valkoisten ja punaisten välillä. Naisten Äänen tekstit tältä ajalta ovat paikoin 

hyvin synkkiä kuvaten kärsimystä ja kuolemaa. Virkistäväksi ja iloiseksi odotettu maa-

ilmansota olikin niin käsittämätöntä murhaamista, että se vääristi ihmisen käsitystä kuo-

lemasta70:   

Neljä pitkää vuotta ovat tuhannet sanomalehdet maapallon eri kulmilla 

yhtenään puhuneet tykkien jyskeestä, kiväärien paukkeesta, kuularuiskujen 

rätinästä – – Ne tekevät sen tosin hyvin koneellisesti ja kuivasti, aivan 

kuin olisi kysymys huutokauppatavaran luettelemisesta, mutta kellä on 

hiukankin mielikuvitusta – – Hän kuulee tuhansien uhrien epätoivon huu-

dot, haavoitettujen sydäntä särkevät valitukset, kuolevien korahdukset, ja 

hän näkee nuo läpiammutut aivot, tuijottavat lasimaiset silmät, vääntyneet 

eleet, värähtelevät jäsenet, verivirrat ja ruumiskasat, joissa vielä äsken 

terveet ja elämänhaluiset nuoret ihmiset nyt lepäävät kangistuneina, sil-

vottuina, ikuisiksi ajoiksi menneinä.71 

Maailmansodan ja sisällissodan kuvaukset sekoittuivat lehdessä välillä toisiinsa. Teks-

teistä voi havaita, että kuultu, nähty ja koettu väkivalta herätti eksistentiaalista ahdistus-

ta. ”Joukkoteurastuksen” jälkeen heräsi kysymys, miten oli mahdollista, että sivistynyt 

Eurooppa oli ajautunut tällaiseen alennustilaan. Vuonna 1918 Naisten Ääni oli tämän 

kysymyksen edessä jopa sanaton.72 Myöhemmissä teksteissä ”kansainvälinen anarkia ja 

nyrkkioikeus” alettiin nähdä sukupuolikysymyksenä. Se johtui miehen sotaisasta poli-

tiikasta.73  

                                                 

70 I.L., ”Pysyväisen rauhan probleemin” (pääkirjoitus). NÄ 19.7.1919. 
71 ”Tokkohan ihmiskunta viimeinkin jotain oppii” (pääkirjoitus). NÄ 17.8.1918. 
72 Esim. H. E. V., ”Muratinlehtiä hautojen ääriltä”, NÄ 8.5.1918; Esim. “Tokkohan ihmiskunta viimein-

kin jotain oppii” (pääkirjoitus). NÄ 17.8.1918.  
73 Esim. M. S–C., ”Naiset ja rauhan aate” (artikkeli). NÄ 26.4.1919. 
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Ensimmäisen maailmansodan uhrien määrästä on esitetty erilaisia arvioita. Sekä sotilai-

ta että siviilejä kuoli ja vammautui sodan aikana. Lisäksi vaikeat olosuhteet edistivät 

tautien, etenkin espanjantaudin leviämistä. Näin tarkasteltuna maailmansodan sekä sii-

hen liittyneiden konfliktien ja vaikutuksien seurauksena kuoli jopa viisikymmentä mil-

joonaa ihmistä.74 Suomen sisällissodan tuloksena kuoli 36 640 henkilöä eri tavoilla.75 

Luvut kertovat, kuinka mittavasti kuolema oli läsnä Euroopassa, ja sen voi havaita Nais-

ten Äänen maailmansodan ja sisällissodan kuvauksista. Trauma oli ikään kuin kaksin-

kertainen. 

Kotimaan tapahtumia eli sisällissotaa kuvattiin luonnollisesti lehdessä enemmän kuin 

Euroopan suursotaa. Naisten Äänen toimitus sijaitsi Helsingissä, ja lehti oli sodan aika-

na lakkautettu kuten muutkin oikeistolehdet punaisten hallitsemalla alueella Etelä-

Suomessa.76 Naisten Äänessä sisällissotaa tarkasteltiin siis jälkikäteen, erityisesti heti 

vuonna 1918.  

Sisällissota oli pitkään vaikea aihe käsiteltäväksi. Kaunokirjallisuudessa aiheeseen tar-

tuttiin kuitenkin arkailematta, ja kaunokirjallisessa sisällissotadiskurssissa valkoisen 

näkökulman lisäksi esiin murtautui punaisia ymmärtäviä kantoja. Valkoista ääntä toi 

esiin Maila Talvion Kurjet (1919), ja punaista näkökulmaa esittivät Joel Lehtosen Kuol-

leet omenapuut (1918) sekä F.E. Sillanpään Hurskas kurjuus (1919). Punaisia kantoja 

esitettäessä oli tosin käytettävä esimerkiksi satiiria tai parodiaa. Huumorin liepeillä val-

koista diskurssia saattoi kyseenalaistaa, mutta se ei tarkoittanut, että sotaan ja sen seu-

rauksiin olisi suhtauduttu kevyesti.77 Oli siis selvät rajat, mitä saattoi kirjoittaa ja mitä 

ei.  

Millaista sota oli luonteeltaan Naisten Äänen mukaan?  Lehti luonnehti sotaa kolminai-

sesti. Ensinnäkin se oli kapinaa, koska punaiset ryhtyivät laittomuuksiin hallitusta vas-

taan. Lehti korosti, että yhteiskuntaa täytyy muuttaa laillisin, ei väkivaltaisin keinoin. 

                                                 

74 Torbacke 2002, 293. 
75 Vuosina 1914–22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto. Vuoden 1918 sodan sotasurmat 

kuolintavan ja osapuolen mukaan, elektr. dokumentti. Lukumäärään on laskettu valkoiset, punaiset ja 

muut kuolleet. Kuolintavat käsittävät kaatumiset, teloittamiset, ampumiset, murhat, kuolemat 

vankileireillä ja sieltä vapauduttua, kadonneet ja muut kuolintavat. 
76 Hokkanen 1987, 51–57; Salminen 2003, elektr. dokumentti.  
77 Martikainen 2013, 60–62, 90–92. 
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Toiseksi sota oli vapaussotaa, jolla turvattiin maan itsenäisyys, jota oli pakon edessä 

puolustettava väkivallan avulla. Kolmanneksi ja ennen kaikkea sota oli järkyttävä vel-

jessota, joka ei ollut mikään juhlanaihe78:  

– – suuret olivat ristiriidat, kun useinkin veljen täytyi mennä veljeään vas-

taan, isän poikiaan, nuorukaisen omaisiaan, torpparin torpparia, ammat-

tilaisen toista ammattilaista. Eräskin nuori mies kertoi hyvin vakavasti, et-

tä hänen oli täytynyt ampua oma enonsa.79   

Tutkimuksissa on todettu, että valkoinen puoli selitti yleisesti sotaa punaisten puutteelli-

sella sivistyksellä, sosialismilla ja venäläisten bolševikkien vaikutuksella. Ennen kaik-

kea syyteltiin Suomen punajohtoa.80 

Naisten Ääni esitti useita syitä sisällissodalle. Se oli osa maailmanpalon melskeitä ja 

idästä tulleen bolševistisen tartunnan oire. Punaiset olivat siinä mielessä syyllisiä, että 

he idän ruton tartuttamina ryhtyivät kääntämään yhteiskuntaa nurin niskoin. Koko tilan-

teeseen he eivät olleet yksin syyllisiä. Sotaa oli edeltänyt yhteiskunnan rauhattomuus ja 

ihmisten kykenemättömyys yhteistyöhön. Kasvattajat ja sivistystyöntekijät olivat uinu-

neet, kun olisi pitänyt olla hereillä yhteiskunnallisessa tilanteessa.81 Kaikki kirjoitukset 

huomioiden Naisten Äänen suhtautuminen syyllisyyskysymykseen oli ehkä keskimää-

räistä ymmärtävämpi, mutta siitä jää myös ristiriitainen kuva.   

Varsinaiset sotatapahtumat nousivat Naisten Äänessä esille varsin vähän. Sen sijaan 

punaisten terroritekoja kuvaavista kirjoituksista voi havaita kaksi toistuvaa piirrettä: 

Teksteissä kuvailtiin yksityiskohtaisesti punaisten laittomuuksia. Erityisesti ne toivat 

                                                 

78 NÄ nro 2–40 1918, passim. 
79 ”Vanhanaikuinen katsantokanta” (artikkeli). NÄ 20.7.1918. 
80 Esim. Salminen 2007, 40–41; Esim. Kaarninen 2009, 372. 
81 ”Mitä henkinen myrkky saa aikaan” (pääkirjoitus). NÄ 8.5.1918; ”Kuin ajattelemattomat vanhemmat” 

(pääkirjoitus). NÄ 18.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 18.5.1918; – a– – en –

,”Mietelmiä murrosaikana” (artikkeli). NÄ 25.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). 

NÄ 25.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 8.6.1918; ”Lausunto 

hallitusmuotokysymyksessämme” (artikkeli). NÄ 22.6.1918; J.L., ”Itsestään täytyy jokaisen aloittaa” 

(pääkirjoitus). NÄ 20.7.1918; –a– –en–., ”Mietelmiä murrosaikana” (artikkeli). NÄ 20.7.1918; 

”Vanhanaikuinen katsantokanta” (artikkeli). NÄ 20.7.1918; ”Gustave Le Bon: joukkosielu” (pääkir-

joitus). NÄ 3.8.1918; Kansannainen, ”Kuinka naiset rakentavat uutta Suomea” (artikkeli). NÄ 3.8.1918; 

”Epäkäytännöllinen ehdotus” (pääkirjoitus). NÄ 12.10.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” 

(pakina). NÄ 19.10.1918.    
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esiin naisnäkökulmaa ja alleviivasivat naisten rohkeutta ja toimintavalmiutta tukalissa 

tilanteissa.82  

Sodan loputtua porvarilehdissä kauhisteltiin yleisesti punaisten ja venäläisten sotilaiden 

erityisesti siviileihin kohdistamia julmuuksia.83 Todellisuudessa myös valkoinen puoli 

syyllistyi terroriin. Marko Tikan mukaan sisällissodassa esiintyi terroria, joka oli osa 

sodankäyntiä sekä terroria, joka oli yksittäisten henkilöiden tekoja. Sekä voittanut että 

hävinnyt osapuoli keskittyi jälkipuinnissa nimenomaan yksittäisten ja häiriintyneiden 

tappajien tekoihin. Todellisuudessa terrori oli molemmilla puolilla osa taktista sodan-

käyntiä, vaikka yksittäiset tappajat toimivat henkilökohtaisista mielihaluistaan.84  

Naisten Äänen suhtautuminen sisällissotaan ja väkivaltaan aiheutti lukijoissa väärin-

ymmärrystä. Erään lukijan mukaan lehti tuomitsi ankarasti punaisten teot mutta jätti 

valkoisten teot huomiotta. Lehti huomautti lukijalle, että se vastustaa väkivaltaa ja so-

taa, eikä se ole julkaissut kirjoituksia valkoisten sankarien urotöistä.85 Pitää paikkansa, 

että lehdessä ei ihailtu valkoisia sankareita. Lisäksi lehden arkistoon on säilynyt lukijoi-

den lähettämiä valkoisia ihailevia runoja, joita ei julkaistu lehdessä.86 Lehti vaikeni siis 

sekä valkoisten väkivallasta että sankariteoista, mikä osoittaa sen, että suhde tapahtu-

miin ei ollut yksiselitteinen. 

Lisäksi on huomattava, että valkoisten väkivaltaa ei yksinkertaisesti kritisoitu. Elina 

Martikaisen mukaan väkivallan kysymys oli tekijä, joka saattoi saada valkoisen diskurs-

sin huojumaan, sillä valkoisten väkivalta täytyi pitää legitimoituna. Esimerkiksi jääkä-

rien väkivaltaisuuksien kuvaaminen oli sula mahdottomuus valkoisen diskurssin hege-

                                                 

82 Kertoja, ”Punaisten viikkojen vaikutelmia” (reportaasi). NÄ 8.5.1918; ”Ote yksityiskirjeestä” (kirje). 

NÄ 8.5.1918; ”Kuka on todellinen rauhanystävä?” (pääkirjoitus). NÄ 8.6.1918; ”Punaisten viikkojen 

kokemuksia” (reportaasi). NÄ 8.6.1918; ”Punaisten viikkojen kokemuksia” (reportaasi). NÄ 6.7.1918; 

”Punaisten viikkojen kokemuksia” (reportaasi). NÄ 31.8.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” 

(pakina). NÄ 14.9.1918; Haastattelija, ”Kulttuurivainoa” (reportaasi). NÄ 26.10.1918; I.H., ”Mitä nainen 

voi kestää” (reportaasi). NÄ 16.11.1918; H.R., ”Erään syrjäkylän kaksivuotismuistoja” (muistelma). NÄ 

17.4.1920. 
83 Salminen 2007, 33. 
84 Tikka 2009, 228–229. 
85 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta”, (pakina). NÄ 24.5.1919. 
86 NÄ 1918–1939, passim; Useita lukijoiden lähettämiä runoja vuodelta 1918, joita ei ole eritelty arkis-

toon. E:4 Käsikirjoituksia. Naisten Ääni -lehden arkisto (KA).  
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moniassa, sillä heitä pidettiin sankareina. Esimerkiksi Hurskaan kurjuuden jääkärien 

kuvauksia täytyi kustantajan vaatimuksesta lieventää ennen julkaisua.87  

Sodan aiheuttamaa eksistentiaalista ahdistusta voi havaita myös Naisten Äänen sisällis-

sodan esityksistä. Sotaan liittyvien kuolemankuvausten nimittäjiä olivat veljeshurme, 

synkkyys, hautajaiset ja ruumisarkut. Kun sota oli vienyt nuoria ihmisiä, oli kuoleman 

ehdottomuutta vaikea hyväksyä.88 Teksteissä viljeltiin sankarikuolemateesiä, jonka mu-

kaan isänmaan vapauden puolesta kuollutta ei saanut surra, mutta teesin argumentaa-

tiopohjaa heikensivät kuvaukset omaisten surusta: 

Vihdoinkin toki ruumiit löytyivät, tuotiin kotiin ja haudattiin sankarihau-

taan kotipitäjässä. Se oli toki pieni lohdutus keskellä suurta surua. Mutta 

ijäksi erota rakkaimmastaan, saattaa poikansa hautaan keskellä kauneinta 

nuoruuttaan, se on raskasta, se on kovaa äidin sydämelle.89 

Sisällissodassa kaatuneet valkoiset saivat sankarihautajaiset.90 Sankaruus ei ollut on-

gelmatonta omaisille. Ulla-Maija Peltonen on havainnut, että sankari-ihanteen omaksu-

minen oli välillä hankalaa perheille, mutta sotakuolemien aiheuttamista negatiivisista 

tunteista ei ollut lupa puhua julkisesti, sillä sureminen ja kaipaaminen olivat yhtä kuin 

heikkous ja epäisänmaallisuus.91 Naisten Ääni rikkoi tätä asetelmaa kirjoituksissaan, 

mitä voidaan selittää naiseuteen ja mieheyteen ladatuilla erilaisilla odotuksilla. Esimer-

kiksi suojeluskuntalaisten mieheyteen liittyi soturi-ihanne, käsitys, jossa maataan jopa 

aggressiivisesti puolustava mies on isänmaallinen ja miehekäs92. Naistenlehdeltä ei siis 

varmasti odotettukaan tämän maskuliinisuuden ilmentämistä. 

Miten sisällissota vaikutti käsityksiin naiseudesta? Pirjo Markkola on sivunnut tema-

tiikkaa artikkelissaan ”Kirkko, naiset ja sisällissota”. Markkola on todennut, että ”nais-

                                                 

87 Martikainen 2013, 88–89. 
88 H.E.V., ”Muratinlehtiä hautojen äärillä” (essee). NÄ 8.5.1918; K.P:la, ”Muistelma vapaustaistelusta” 

(essee). NÄ 8.6.1918; Matkaleena, ”Pietikäisten äideille” (essee). NÄ 3.8.1918; Anja K., ”Siitä on vasta 

vuosi kulunut” (artikkeli). NÄ 15.2.1919. 
89 Matkaleena, ”Pietikäisten äideille” (novelli). NÄ 3.8.1918. 
90 Poteri 2009a, 304–307. 
91 Peltonen 2003, 245–246. 
92 Nevala-Nurmi 2014, 228–229. 
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ten siveellisyys politisoitui ja naisten poliittisuus seksualisoitui”. Kaksijakoiseen naiseu-

teen kuuluivat sisällissodan seurauksena langenneet eevat ja uhrautuvat mariat. Punaiset 

naiset miellettiin seksuaalisiksi ja langenneiksi eevoiksi sekä huonoiksi äideiksi. Val-

koiset naiset olivat uhrautuvia marioita ja hyviä äitejä, mutta valkoisenkaan naisen kuva 

ei ollut tahraton: saksalaisiin sotilaisiin langenneet valkoiset naiset olivat eevoja siinä 

missä punaiset ”ryssänmorsiamet”.93 

Naisten Ääni viljeli puhtaan ja likaisen naisen kuvia sivuillaan. Valkoiset tai valkoisiin 

samaistuvat naiset olivat esikuvallisia, ahkeria ja isänmaallisia naisia, jotka hoivasivat 

sodassa haavoittuneita ja huolsivat sodasta kärsineitä lapsia94. Punaiset naiset, erityisesti 

aseeseen tarttuneet, olivat epänaisellisuuden ruumiillistumia, jotka häpäisivät isänmaan 

lankeamalla seksuaalisesti sortajien syliin.95  

Kaisa Vehkalahti on havainnut 1920-luvun tyttöyttä tutkiessaan, että naistenlehtien kir-

joittajat asettuivat usein ylempään asemaan kirjoittaessaan toisista naisista. 1920-luvun 

tytöt asetettiin testiin ja lopputulema oli yleisesti negatiivinen: tytöt eivät täyttäneet heil-

le asetettuja odotuksia. Kirjoittajia ei näytä vaivanneet kysymys siitä, mikä oikeus heillä 

oli ohjeistaa toisia naisia tai leimata heidät paheellisiksi. Naisten Äänessä tämän nähtiin 

olevan toimintaa harhautuneiden parhaaksi. Ajattelutapa oli perua vuosisadan alun 

eräästä naisliikkeen piirteestä – moraalinvartijuudesta. Kirjoittajat ajattelivat olevansa 

itse moraalisia ja siveellisiä, mikä oikeutti tai jopa velvoitti ohjaamaan heikompia sisa-

ria.96 Sama ilmiö on havaittavissa Naisten Äänen suhtautumisessa punaisiin naisiin.  

                                                 

93 Markkola 2009, 68–79. 
94 S.A., ”Poliisi sairaanhoitajana” (haastattelu). NÄ 18.5.1918; – a– – en –,”Mietelmiä murrosaikana” 

(artikkeli). NÄ 25.5.1918; Kertoja, ”Aina Mannerheim” (artikkeli). NÄ 8.6.1918; ”Siihen meidän on 

pyrkiminen” (pääkirjoitus). NÄ 31.8.1918; Eero W., ”Kirje Lappeenrannasta” (reportaasi). NÄ 

28.9.1918; ”Mitä heikko nainen kestää” (haastattelu). NÄ 26.10.1918; V.R., ”Vihdin naisille” (artikkeli). 

NÄ 30.11.1918; ”Suomen naisille” (tiedote). NÄ 22.3.1919; Helmi Salervo, ”Naiset 

suojeluskuntahommissa Jyväskylässä” (artikkeli). NÄ 19.4.1919; A–s., ”Jyväskylän naisten toiminnasta 

vapaussodan aikana” (artikkeli). NÄ 19.4.1919. 
95 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 8.5.1918; Naisten Äänen toimitus, ”Kehoitus 

ystävillemme”. NÄ 18.5.1918; Haastattelija, ” Naisvankien keskuudessa” (reportaasi). NÄ 25.5.1918; – 

a– – en –,”Mietelmiä murrosaikana” (artikkeli). 25.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” 

(pakina). NÄ 25.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 8.6.1918; ”Siihen meidän 

on pyrkiminen” (pääkirjoitus). NÄ 31.8.1918; –kk–,”Velissurmaajat” (kirja-arvostelu). NÄ 7.9.1918. 
96 Vehkalahti 2000, 161–171; Ks. tarkemmin ylä- ja keskiluokan naisten suhtautumisesta työläisnaisiin 

Markkola 2002, erityisesti s. 297–314.   
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Voi sanoa, että naiseudelle asetettiin kovat vaatimukset. Vaikka Naisten Ääni ei suhtau-

tunut suopeasti punaisiin naisiin, se sai palautetta toiminnastaan. Nimettömänä pysytel-

lyt lukija lähetti toimitukseen vihaa tihkuvan kirjeen, jossa ruodittiin Suomen naisten 

petollista ja nautinnonhaluista luonnetta. Kirjoittajan mukaan kaikki naiset nuorista 

vanhoihin ja maalaisista kaupunkilaisiin olivat ”maniassa ryssiin”, ja Naisten Ääni suo-

jeli näitä naisia. Loppuun kirjoittaja latasi: ”Sylkeä silmille koko Suomen naisjoukkoa 

pitäisi. Hyi saakeli!”.97  

Kirjeestä on havaittavissa Outi Karemaan tutkimaa venäläisvihaa, joka levisi Suomessa 

laajalti etenkin vuodesta 1919. Sisällissota lietsoi ”ryssävihaa”, joka esimerkiksi pohjus-

ti heimoaatetta. Venäläisiä pidettiin vihatun toiseuden edustajina, he olivat vihattuja ja 

likaisia vihollisia. Mutta vaikka viha levisi laajalle, todelliset kontaktit venäläisiin olivat 

vähäisiä.98 Naisten Äänelle lähetetystä kirjeestä ilmenee, että venäläisten ajateltiin 

”saastuttaneen” kansaa naisten kehojen kautta.  

On tavallista, että kansakuntaan liitetään joko positiivista tai negatiivista sukupuolista 

symboliikkaa. Esimerkiksi Pettman on tuonut esiin, että kansakunta mielletään usein 

femiiniksi. Joskus naiset – heidän ruumiinsa ja seksuaalisuutensa – saavat mielikuvissa 

sen merkityksen, että nainen on kansakunnan heikkokohta.99 Anna N. Eremeeva on tut-

kinut, miten naisia ja väkivaltaa esitettiin taiteellisessa ja kirjallisessa diskurssissa Venä-

jän vallankumouksissa ja sisällissodassa vuosina 1917–1922. Naisen hahmo oli usein 

esimerkiksi allegoria kotimaasta; naista kohtaan tehty väkivalta oli väkivaltaa kotimaata 

kohtaan. Näihin kuvauksiin liitettiin usein voimakkaita kristillisiä mielikuvia Golgatas-

ta, ristiinnaulitsemisesta ja kärsimyksestä.100  

Naisten Äänessä esimerkiksi novelli Pietikäisten äideille sisälsi kristillisiä vertauskoh-

tia. Tarinassa äidille koitti pitkäperjantai, kun poika katosi taistelukentille. Hän tunsi 

miekan piston, kun hänen poikansa uhrautui maan vapauttamiseksi, aivan kuten Golga-

tan äiti oli tuntenut miekan piston silloin, kun hänen poikansa vapautti kuolemallaan 

                                                 

97 Kirje 27.11.1919. E:4 Käsikirjoituksia. Naisten Ääni -lehden arkisto (KA). 
98 Karemaa 1998, 194–200. 
99 Pettman 2000, 12. 
100 Eremeeva 2004, 726–729. 
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maailman synneistä.101 Novellissa äidin kärsimys rinnastui isänmaan hätään, jota hyvät 

miehet auttoivat uhrautumalla. 

Maailmanpalon aika aiheutti Naisten Äänen mukaan kaikkialla inhimillistä kärsimystä. 

Erityisesti lehti huomioi, miten lapset olivat kärsineet sodassa ja muistutti, että ainoas-

taan lapset olivat syyttömiä sotaan. Naiset olivat onneksi järjestäneet lapsille monenlais-

ta huoltoa ja apua.102  

Sisällissodan taisteluissa ja tapahtumissa oli mukana henkilöitä, jotka nykynäkökulmas-

ta luokiteltaisiin lapsiksi. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti piti jonkin verran esillä näitä 

nuoria sotilaita.103 Naisten Ääni ei osallistunut tämän makaaberin ilmiön ihannoimiseen, 

ja se osoitti Uutta ja Vanhaa -palstallaan, että käsitykset aikuisen ja lapsen rooleista oli-

vat hämärtyneet: 

Lapsen johtopäätös. Äiti lukee pikku joukolleen ››Nuoresta Voimasta›› 

eräästä 17-vuotiaasta pojasta, joka täynnä isänmaallista innostusta riensi 

hädän hetkenä maataan puolustamaan ja kuoli sillä retkellä. Kuusivuotias 

Sakari kuuntelee yhtä tarkasti kuin vanhemmatkin lapset ja sanoo sitten 

hyvin totisesti: ››Onpa hyvä että Sakari on liian pieni ja vaari liian vanha 

mennäkseen sotaan››104    

Vapaussodan juhlintaa tai muistojuhlia ei nostettu esiin lehdessä. Sisällissotahan päättyi 

valkoisten voitonparaatiin Helsingissä 16.5.1918. Tuota toukokuun päivää juhlittiin aina 

vuoteen 1940, jolloin kaikkien kaatuneiden muistopäivää alettiin viettää 19.5.105 Naisten 

Ääni ei ehkä halunnut osallistua yhteiskunnan jakautuneisuutta alleviivaavaan juhlin-

taan. Sen sijaan esimerkiksi maailmansodan päättymisen 10-vuotismuistopäivä huomi-

                                                 

101 Matkaleena, ”Pietikäisten äideille” (novelli). NÄ 3.8.1918. 
102 ”Nykyhetken mietelmiä” (pääkirjoitus). NÄ 22.6.1918; ”Nykyajan avustustyötä I” (reportaasi). NÄ 

22.6.1918; N.K., ”Lapsista huolta pitämään!” (artikkeli). NÄ 20.7.1918; Kertoja, ”Nykyajan 

avustustyötä” (reportaasi). NÄ 14.9.1918; Kertoja, ”Helsingin lapset” (haastattelu). NÄ 5.10.1918; 

Antimilitaristi, ”Porin Suojelusvelvollisuus” (artikkeli). NÄ 30.11.1918; Helena Alatalo, ”Sunnuntai-

matka muistelma” (muistelma). NÄ 15.3.1919; M–a–I., ”Piirteitä lastensuojelutyöstä” (artikkeli). NÄ 

29.5.1920. 
103 Koukkunen 2008, 38–40, 107–109. 
104 ”Uutta ja vanhaa”. NÄ 22.3.1919. 
105 Peltonen 2003, 210–211. 
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oitiin Naisten Äänessä. ”Menneisyyden ja tulevaisuuden päivä” -tekstissä muistutettiin, 

että sota vaati eri tavoilla kaiken kaikkiaan 50–60 miljoonaa uhria. Juhlapuheet sotasan-

kareista ja urotöistä osoittivat, että käsitys todellisesta sankaruudesta, ”rauhan evanke-

liumin julistamisesta”, oli hataralla pohjalla. Tekstissä on selviä viitteitä siitä, että rau-

hanaatteen ajaminen oli vaivalloista: 

Isänmaanpetturi ja vaarallinen hölmö – ne kaksi sanaa voi jokainen pasi-

fisti vielä tänään saada mainekirjaansa merkityksi. Ja hän itsekin voi tun-

tea riippuvansa avuttomana taivaan ja maan välillä. Mutta hänen sielus-

saan soi vainajien virsi ja hän näkee edessään syntymättömien sukupol-

vien saatot. Ja hän on kyllin hölmö tuntemaan tuskaa niiden tähden, jotka 

eivät enää ole, ja niiden tähden, jotka eivät vielä ole.106     

Naisten Ääni -lehden suhtautuminen sisällissotaan sisälsi ristiriitaisia elementtejä. Se 

toisaalta korosti sodasta aiheutunutta kärsimystä ja osoitti syyllisyyttä sotaan puolin ja 

toisin. Lehti kirjoitti, että syyttömät eivät saa kärsiä ja että on tehtävä yhteistyötä107. 

Toisaalta lehti kirjoitti punaisten terrorista ja varsin rumasti punaisista naisista. Ristirii-

taisuus kertoo siitä, miten äärimmäisen vaikea asia sisällissota on.    

Kaikilla sisällissodan nähneillä oli kova pyrkimys omaksua sopiva suhtautumistapa asi-

aan. Pasifisteille maailmansodan aika kokonaisuutena saattoi aiheuttaa vaikean henkilö-

kohtaisen kriisin. Näin kävi esimerkiksi tolstoilaiselle108 Arvid Järnefeltille, joka ke-

väällä 1917 rynnisti helsinkiläiskirkkoihin julistamaan rauhaa. Kuuluisissa kirkkopu-

heissaan hän todisti aseiden ja asetehtaiden tuhoamisen puolesta. Sisällissodassa Järne-

felt asettui sekä valkoisen että punaisen diskurssin yläpuolelle. Järnefeltin vakaumus oli 

yleisesti kaikkien tiedossa, joten todennäköisesti hänen ei odotettu valitsevan puoltaan. 

                                                 

106 H. E. V., ”Menneisyyden ja tulevaisuuden päivä” (artikkeli). NÄ 15.11.1928. 
107 Perheenäiti, ”Ehdottakaa!” (artikkeli). NÄ 14.9.1918; Elina Waren, ”Puhe”. NÄ 19.10.1918; 

Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 23.11.1918; Naisten Äänen toimitus, ”Naisten 

Äänen asiamiehille ja ystäville” (tiedote). NÄ 30.11.1918; Selma Tilvis, ”Mitä aikamme vaatii Suomen 

naisilta?” (artikkeli). NÄ 8.2.1919; Elina Waren, ”Puhe”. NÄ 15.2.1919 ja 1.3.1919. 
108 Venäläisen Leo Tolstoin ajatuksiin perustunut absoluuttisen pasifismin suuntaus. Cortright 2011, 215–

217. 
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Joka tapauksessa hän oli näkemyksillään pienessä vähemmistössä valkoisten voittoa ja 

jääkäriliikettä juhlineessa julkisessa keskustelussa.109 

Kirjailija Juhani Ahon ratkaisu oli toisenlainen. Rauhanaate kuului Ahon arvomaail-

maan, mutta vuosi 1918 oli kohta, jossa aate oli vietävä pragmaattiselle linjalle. Hän 

katsoi, että sodan sytyttyä oli pakko puolustautua aseellisesti, mutta hän ei halunnut 

tunnustautua punaiseksi tai valkoiseksi. Aseellisella toiminnalla turvattiin sekä porvaris-

ton että parlamentaarisen sosialismin oikeudet. Aho kärsi siitä, että oli pakotettu poik-

keamaan rauhanaatteesta. Juhani Ahon sota-ajan päiväkirja julkaistiin heti tuoreeltaan 

sodan jälkeen. Hajamietteitä kapinaviikoilta (1918) kiinnittyi valkoiseen Suomeen, 

mutta siinä oli myös valkoista diskurssia kritisoivia sävyjä. Aho esimerkiksi kyseen-

alaisti sankarillisena pidetyn vapaussodan luonnetta jonkin verran. Aho myös toivoi 

painokkaasti armeliaisuutta punaisia kohtaan. Kirjailijan mielenrauhaa häiritsi vankilei-

rien nälänhätä.110 

Tiivistäen voi sanoa, että Naisten Äänen suhtautuminen sisällissotaan oli samankaltai-

nen kuin Juhani Aholla. Asiaa selittänee päätoimittajan tausta ja vahva vaikutus lehteen. 

Rauhanaate oli keskeisessä osassa Maikki Fribergin ajattelussa, sillä hän oli kiinnostu-

nut rauhanaatteesta jo 1800-luvun lopulla. Hän tapasi useita ajan pasifisteja tai oli kir-

jeenvaihdossa heidän kanssaan. Näistä Fribergin tuttavuuksista mainittakoon Nobelin 

rauhanpalkinnonsaajat Fredrik Bajer, Bertha von Suttner ja Jane Addams. Friberg pyrki 

itse edistämään rauhanaatetta muun muassa esitelmien ja lehtiartikkeleiden muodossa. 

Maikki Friberg halusi pitkään pysytellä sisällissodan leirien yläpuolella mutta katsoi 

lopulta, että isänmaata ja vapautta oli puolustettava asein.111 

Maikki Fribergin ja Juhani Ahon taustoissa oli yhteneväisyyttä, joka selittänee heidän 

rauhanaatteensa samankaltaisuutta. Molemmat syntyivät vuonna 1861, joten he olivat 

samaa ikäluokkaa. He opiskelivat, olivat kiinnostuneita ajan kulttuurisista virtauksista ja 

viettivät aikaa ulkomailla. Niin sanottujen sortokausien aikaan molemmat toimivat ta-

hoillaan venäläistämistoimia vastaan. Aho toi kirjoituksissaan esiin kansallisia tuntoja, 

                                                 

109 Martikainen 2013, 85, 93, 102. 
110 Kalemaa 2014, 61–62; Martikainen 2013, 66, 93–94, 98–100. 
111 Hjelt 1945, 300–326. 
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minkä vuoksi hän joutui pakenemaan ulkomaille. Friberg keräsi esimerkiksi nimiä venä-

läistämistoimia vastustaneeseen suureen adressiin. Molempien ajattelussa ja toiminnas-

sa rauhanaate tuli erityisesti esiin tultaessa ensimmäiseen maailmansotaan.112 Kyse oli 

siis sivistyneiden pasifismista, johon kuitenkin liittyi isänmaallisia sävyjä. Tämän vuok-

si ratkaisut sisällissodan suhteen olivat vaikeita.  

Kokoavasti voi todeta, että Naisten Ääni suhtautui diskursseissaan kielteisesti sotaan. 

Lehti esitti sotavuodet järjettömänä murhaamisena, sivistyksen rappiona, alennustilana 

ja nöyryytyksenä. Lehti korosti sodan aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä painottaen 

erityisesti sodan seurauksia lapsille.  Vaikka lehti ilmoitti olevansa ehdottoman rauha-

naatteen kannalla113, oli suhtautuminen väkivaltaan pragmaattista: valkoisten väkivalta 

hyväksyttiin olosuhteiden pakosta.  

Diskursseista on erotettavissa sotaan liittyvä feminiininen ja maskuliininen osajako. 

Aseeseen tarttuva tai sodan hyväksyvä nainen oli epänaisellisuuden ruumiillistuma. Mi-

käli sotaa oli jostakin syystä pakko käydä, se oli miehen tehtävä. Naisten tehtävänä puo-

lestaan oli inhimillisen kärsimyksen lieventäminen ja sodan jälkiseuraamuksien hoita-

minen.   

Maailmansodan ja sisällissodan diskurssit olivat samankaltaisia lehdessä koko tutkittuna 

aikana. Aihepiirin käsittely keskittyi selvästi aineistossa vuosiin 1918–1922. Myös 

myöhemmin julkaistuissa kirjoituksissa korostettiin sodan järjettömyyttä ja sen laaja-

alaisia inhimillisiä seurauksia. 

 

1.2 Ehdoton ei väkivallalle kotimaassa ja maailmalla 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rauha solmittiin Pariisin Versailles’ssa vuonna 

1919. Yhdysvallat, Italia, Iso-Britannia ja Ranska sanelivat rauhanehdot. Saksa joutui 

                                                 

112 Hietala 2000, elektr.dokumentti; Niemi 1998, elektr.dokumentti. 
113 Toimitus, ”Reunamuistutuksia edellä olevaan” (vastine). NÄ 18.5.1918; ”Kuka on todellinen 

rauhanystävä” (pääkirjoitus). NÄ 8.6.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 

5.4.1919. 
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esimerkiksi tunnustamaan syyllisyytensä sotaan ja maksamaan sotakorvauksia. Myös 

muille hävinneille – Itävallalle, Unkarille, Bulgarialle ja Turkille – saneltiin rauhaneh-

dot.114  

Naisten Ääni kritisoi rauhansopimusta selväsanaisesti. Saksa ei ollut viaton, koska se oli 

herrastellut eri maissa, mutta vääryyttä ei korjattu uusilla vääryyksillä. Lehden mukaan 

rauhanehdot olivat liian kovat Saksalle, ja sopimus saattaisi johtaa uuteen sotaan syn-

nyttämällä pohjatonta katkeruutta. Puheet sotien lopettamisesta olivat sanahelinää115: 

Ja kaikkein pöyristyttävintä on se, että nämä ehdot ovat juuri se maaperä, 

josta uusi sota jonkun kymmenkuntavuoden päästä jälleen kasvaa, että 

samassa kun puhutaan sotien lopettamisesta ja kansojen sotakannalla 

olemisen ehkäisemisestä, sirotellaan runsain käsin uusia sodansieme-

niä.116 

Naisten Äänen mukaan ympärysvallat tähtäsivät rauhanehdoilla vain ”haavoitetun leijo-

nan” heikentämiseen. Ankarin rauhanehdoista oli lehden mukaan se, että Saksan täytyi 

luopua miljoonista kieltään puhuvista alamaisista. Myös se, että Saksa jätettiin ulkopuo-

lelle perusteilla olevasta Kansojen liitosta, herätti kritiikkiä: mikä Kansojen liitto on 

sellainen, ”johon kaikilla ei ole pääsy”?117 Yleisesti tunnettuhan on, että rauhansopimus 

koettiin Saksassa niin sanotusti häpeärauhana. Sen synnyttämä katkeruus vaikutti osit-

tain uuden maailmanpalon kehittymiseen, joten on luonnollista, että erityisesti aikalais-

pasifistit olivat siitä huolissaan.  

Lehden suhtautumista Saksan tilanteeseen voidaan selittää kahdella seikalla. Suomen 

sisällissodassa valkoinen armeija sai apua Saksasta, joten ei ole yllättävää, että lehti 

suhtautui maahan huolestuen. Toisaalta Saksan rankaisemisen katsottiin olevan uhka 

Euroopan rauhalle, mitä kaikki eivät tuntuneet ymmärtävän, kuten he eivät ymmärtäneet 

                                                 

114 Torbacke 2002, 233–243. 
115 Champion, ”Maailmanrauhan vastustamista” (artikkeli). NÄ 16.11.1918; ”Kaikki tulee kerran kotia” 

(pääkirjoitus). NÄ 31.12.1918; ”Kaikki toiveet pirstautuivat taaskin” (pääkirjoitus). NÄ 17.5.1919; 

Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 5.7.1919; M.F., ”Saksan toimet” (artikkeli). NÄ 

13.3.1920. 
116 ”Kaikki toiveet pirstautuivat taaskin” (pääkirjoitus). NÄ 17.5.1919. 
117 ”Kansojen liitto” (pääkirjoitus). NÄ 28.2.1920. 
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sodan järjettömyyttä.  Esimerkiksi Latvian ”Rigassa” oli sodan hävityksestä huolimatta 

ilmassa sodan ihailua:  

Mutta ihme kyllä asuu vieläkin tässä maassa ihmisiä, jotka puhuvat sodas-

ta kuin jostakin suuresta ja ylevästä, jotka eivät kiroa sotaa sinänsä, vaan 

vihaavat ainoastaan hävittäjiään ja olisivat samalla mitalla valmiit mit-

taamaan näille, jos kykenisivät. Naiset juoksevat kauniitten univormujen 

perässä kuten ennenkin, ja miesten rinta paisuu ylpeydestä likaisimmankin 

sotatakin alla sykkiessään.118 

Väkivaltaisuudet Euroopassa eivät loppuneet sotatoiminen päättymiseen tai rauhanso-

pimuksen allekirjoittamiseen. Venäjän (1918–1921) ja Suomen sisällissotiin (1918) 

kytkeytyivät niin sanotut heimosodat, joita käytiin vuosina 1918–1922 Virossa, Vienas-

sa, Aunuksessa, Petsamossa, Inkerissä ja Itä-Karjalassa. Suomalaisia vapaajoukkoja 

osallistui taisteluihin. Osallistumisen taustalla oli Suur-Suomi-aatetta, mutta retkelle 

lähtijöillä oli monia motiiveja: Jotkut kokivat velvollisuudekseen auttaa rajantakaisia 

heimoveljiä ilman ajatusta siitä, että alueet liitettäisiin Suomeen. Jotkut lähtivät matkaan 

”pyhästä ryssävihasta”. Heimosodat olivat myös tietyssä mielessä sisällissodan jatko-

näytös, kun Suomesta lähteneet valkoiset ja aikaisemmin itärajan taakse paenneet pu-

naiset ottivat yhteen.119    

Naisten Ääni piti heimosotia esillä vain vähän, usein sivulauseissa tai lukijoiden toimes-

ta120.  Esimerkiksi Itä-Karjalan kansannousua lehti käsitteli inhimillisten seurausten nä-

kökulmasta. Eräät toimeliaat ihmiset olivat puuhanneet Karjalaan hätäapuviljaa. Rajan 

yli pyrkivät pakolaiset olivat kokeneet kovia, ja heitä avustettiin muun muassa ruualla, 

vaatteilla ja rokotuksilla.121 Asia voidaan tulkita siten, että lehti ei hyväksynyt väkival-

taisia heimosotia. Sitä ei voitu kuitenkaan ilmaista suoraan, sillä esimerkiksi Viron va-

                                                 

118 – em –, ”Vaikutelmia meren takaa” (artikkeli). NÄ 11.9.1920. 
119 Tepora 2014, 82–98. 
120 A.S., ”Mikkelin kuulumisia” (artikkeli). NÄ 22.2.1919; Ellinor Ivalo, ”Muistelma Viron matkalta” 

(matkakertomus). NÄ 1.3.1919; Marie Reimann, ”Viron naisten työstä ja elämästä” (artikkeli). NÄ 

27.9.1919; Marie Reimann, ”Viron naisten työstä ja elämästä” (artikkeli). NÄ 15.11.1919; H.R., 

”Hajahavannoita matkalta Inkeriläispakolaisten luokse” (reportaasi). NÄ 6.3.1920; H.R., 

”Matkahavannoita matkalta inkeriläispakolaisten luokse” (reportaasi). NÄ 6.3.1920; Haastattelija, 

”Karjalan pakolaiset” (haastattelu). NÄ 25.2.1922. 
121 Haastattelija, ”Karjalan pakolaiset” (reportaasi). NÄ 5.8.1922.  
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paussota sai huomiota ja kannatusta Suomessa122, joten yleistä ilmapiiriä olisi tuskin 

voinut vastustaa. 

Äärivasemmistoa vastaan taisteltiin nuoressa tasavallassa määrätietoisin ottein, mutta 

kommunistien julkinen toiminta lisääntyi 1920-luvun loppua kohti, ja äärivasemmisto 

sai myös kannatusta eduskuntavaaleissa. Kommunistien soluttautuminen yhteiskunta-

elämään herätti vastareaktion. Lapuanliike (n.1929–1932) tähtäsi ärhäkästi kommunis-

min kitkemiseen. Alkuvaiheessa liikkeen yhtenäinen nimittäjä oli kommunisminvastai-

suus, mutta liike jakautui kevään 1930 tienoilla maltilliseen ja radikaaliin suuntaukseen. 

Radikaalimpi linja väkivaltaisine keinoineen pääsi valtaan vähitellen.123 

Naisten Ääni vastusti kommunismia. Lehti korosti, että kommunismi oli erityisen vaa-

rallista, koska sen aseena oli vaikuttaminen painetussa sanassa, radiossa, kerhoissa ja 

puhetilaisuuksissa. Viesti suunnattiin aina sopivaksi kohderyhmälle. Lapsetkaan eivät 

välttyneet maaperän muokkaukselta: 

Toimitetaan huvittavaa ajanviettoa nuorisolle ja lapsille, mutta kaikki pal-

velee Neuvosto-Venäjän124 imperialistisia tarkoitusperiä. Näytetään kuva-

elmia, minkä ensimmäisessä osassa on Bethelemin tähti ja toisessa osassa 

selviää, että se tähti on juuri Neuvosto-Venäjän tähti, joka nousee itäiseltä 

maalta. Kun Suomen lapset ennen aikaan saivat kuulla setä Topeliuksesta 

ja lukea hänen kirjoittamiaan iki-ihania kertomuksia, saavat nyt jo monet 

suomen lapset kuulla hyvästä setä Leninistä, joka ottaa rikkailta rahat ja 

tavarat ja jakaa ne kaikille köyhille Suomen lapsille!125 

Naisten Äänen mukaan kommunismi oli väkivaltapolitiikkaa ja ihmisyyden tuhoaja. 

Kommunismi esiintyi rauhanaatteen ajajana, mutta todelliset päämäärät olivat toiset. 

Maaperänmuokkaus oli vain ensivaihe, jota seuraisi väkivaltainen Suomen itsenäisyy-

den kuolinisku. Teksteissä kerrottiin, että itärajan takana odottivat kuularuiskut, tankit ja 

                                                 

122 Tepora 2014, 86. 
123 Hentilä 1999, 124,148–149; Perälä 1998, 27–29. 
124 Virallisesti lokakuusta 1917 joulukuuhun 1922 Neuvosto-Venäjä. Tämän jälkeen käytettiin nimitystä 

Neuvostoliitto aina joulukuuhun 1991 asti. (Kari 2001, 112–115.) Naisten Ääni käytti kuitenkin sekaisin 

nimityksiä Neuvosto-Venäjä ja Neuvostoliitto. 
125 K. W. O–nen., ”Kommunismi ja me II” (artikkeli). NÄ 31.5.1930. 
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lentokoneet. Venäläinen oli raateleva petoeläin, joka oli vuosisatoja halunnut raiskata, 

rääkätä ja tappaa sekä viedä sivistyksen, moraalin ja uskonnon.126 Naisten Äänen teks-

teissä oli selvästi myös yleistämistä ja venäläisvihaa, mikä lienee tyypillistä ajan kom-

munismia vastustaville teksteille.  

Lehti painotti, että kaikkien isänmaata rakastavien kansalaisten tuli vastustaa kommu-

nismia, joka kauppasi itseään näennäisellä tasa-arvoisuudella. Kommunismi oli luonut 

Euroopan viljavimpaan ja väkirikkaimpaan maahan yhteiskuntajärjestelmän, jonka ylä-

kerroksesta myytiin viljaa ulkomaille, kun samaan aikaan alakerrassa nähtiin nälkää. 

Porvareita ja sosialidemokraatteja vainottiin väkivaltaisesti ja uskonto kiellettiin.127  

Lapuanliikkeessä alkoi esiintyä rauhattomuuksia ja väkivaltaisuuksia kesästä 1930 alka-

en. Lapualaiset kyyditsivät eli muiluttivat noin 254 uhria itärajalle. Lapuanliikkeen rau-

hattomuudet huipentuivat vuoden 1932 helmikuussa Mäntsälän kapinaan, joka oli vaa-

rassa laajeta, mutta hallitus määräsi lapuanliikkeen johdon pidätettäväksi. Presidentti 

Svinhufvud piti kuuluisan radiopuheen, jossa lapualaisia kehotettiin palaamaan ko-

teihinsa. Lapuanliike lakkautettiin pian kapinan jälkeen, ja liikkeen seuraajaksi tuli 

Isänmaallinen Kansanliike (IKL), jonka päämääränä oli turvata vapaussodan saavutuk-

set ja taistella äärivasemmistoa vastaan.128  

Lapuanliikkeen väkivaltaisuuksia Naisten Ääni ei hyväksynyt. Lehden mukaan kom-

munismin kitkeminen oli joka naisen ja miehen isänmaallinen velvollisuus, mutta mah-

tailuun ja laittomuuksin ei ollut syytä ryhtyä. Kansannousun liepeillä tapahtuneet kyydi-

tykset, kotirauhanhäirinnät ja pahoinpitelyt olivat yhteiskuntaa vaarantavia bolševistisia 

tekoja. Tällainen huliganismi oli naisten ajatussuunnalle täysin vierasta, sillä vaalilippu, 

kasvatustyö ja rukous olivat naisten pyhiä aseita.129 ”Sodat, meteli ja veriset vaatteet” 

                                                 

126 K.W.O–nen., ”Kommunismi ja me I” (artikkeli). NÄ 15.5.1930; Hilja Vilkemaa, ”Suomalainen 

naisliitto ja rauhanaate” (avoin kirje maisteri Hilja Riipiselle ynnä muille). NÄ 15.5.1930; K.W.O–nen, 

”Kommunismi ja me II” (artikkeli). NÄ 31.5.1930; K.W.O.–nen., ”Kommunismi ja me III” (artikkeli). 

NÄ 15.6.1930; H. E. V., ”Isänmaan vaara” (artikkeli). NÄ 31.10.1930. 
127 Liekko Hakulinen, ”Mitä on kyseessä?” (artikkeli). NÄ 27.9.1930. 
128 Hentilä 1999, 150–159. 
129 Toimitus, ”He, joita isänmaa tarvitsee” (kiertokysely). NÄ 27.9.1930; Liekko Hakulinen, ”Mitä on 

kyseessä?” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Alli Kallioniemi, ”Kansankin on kuunneltava 

itsesäilytysvaistoaan” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Helmi Karjalainen, ”Nykyhetken 

tapahtumat ja naiset” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Suoma Kyykoski, ”Suomen onnea 
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olivat miesten luoman maailman kuva130. Jokaisen tuli muistaa, että yhteiskunnassa on 

sekä oikeuksia että velvollisuuksia: 

Ihminen on ihminen, olipa hän mies tai nainen, porvari tai sosialisti, nee-

keri tai germaani, katolilainen tai mormooni. Ja ihmisenä hänellä valtios-

sa täytyy olla samat oikeudet kuin muillakin. Mutta myöskin samat siveel-

liset velvollisuudet. Ja varsinkin yksi velvollisuus ylinnä muita; olla va-

hingoittamatta toista henkisesti tai aineellisesti.131 

Reijo Perälän mukaan lapuanliikkeen valta oli julkisuuden valtaa, joka sai voimansa 

lehdistön luomista mielikuvista. Julkisuudessa muodostui käsitys, että liikkeen takana 

oli valtavasti kannatusta ja että mielenosoitusmarsseille voitaisiin tarvittaessa värvätä 

satojatuhansia suomalaisia. Lapuanliikkeen johtomiehet käyttivät julkisuuden luomaa 

mahdollisuutta myös tietoisesti hyväkseen. Syntyi pelon ilmapiiri, mutta liikkeen väki-

valtaisuudet käänsivät vähitellen julkisen mielipiteen liikettä vastaan. Etenkin president-

ti K.J. Ståhlbergin kyyditys 14.10.1930 muutti asenteita.132  

Myös Naisten Äänessä lapuanliikkeen aika näytti vakavalta ja uhkaavalta, mutta suurin 

uhka ei ollut lapuanliike. Rivien välistä annettiin ymmärtää, että kun miehinen pohja-

laisveri läikehti133, todelliset ongelmat kuten kommunismi jäivät ratkaisematta. 

Naisten Ääni vastusti myös ajan toista ääriliikettä eli fasismia. Sodan jälkeisen Saksan 

kehitystä seurattiin lehdessä pitkin 1920-lukua.134 Kirjoitteluun tuli vähitellen mukaan 

                                                                                                                                               

valvomaan!” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Maili Laitinen, ”Kotien ja isänmaan puolesta” 

(vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Aina Lähteenoja, ”Laki ja oikeus on yhteiskunnan vankka 

perusta” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Hulda Nordenstreng, ”Kommunismia vastaan! Us-

konnon, isänmaan ja kotien puolesta”  (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Kaino W. Oksanen, 

”Naiset synnyinmaan kohtalonhetkellä” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Lyydi Vääräsmäki, 
”Minkä tähden on naisten otettava osaa valtiolliseen elämään nykyaikana”  (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 

27.9.1930; Ida Sarkanen, "Miten toivoisitte naisten toimivan isänmaan hyväksi?" (vastaus 

kiertokyselyyn). NÄ 27.9.1930; Kaino W. Oksanen, ”Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa – – –” 

(artikkeli). NÄ 31.10.1930; Elsa Häteskö-Heporauta, ”Naistenpäivän tunnustuksia 1931” (pääkirjoitus). 

NÄ 28.2.1931. 
130 A–K.R., ”Onko öljyä riittävästi astioissa” (pääkirjoitus). NÄ 15.2.1932. 
131 Hilja Vilkemaa, ”Kaksikymmentäviisi vuotta” (pääkirjoitus). NÄ 15.3.1932. 
132 Perälä 1998, 300–302. 
133 Lehtirouva, ”Löytöjä muista lehdistä” (artikkeli). NÄ 15.6.1930. 
134 M.F., ”Vaikutelmia Saksasta I” (artikkeli). NÄ 14.2.1920; M.F., ”Vaikutelmia Saksasta II” (artikkeli). 

NÄ 21.12.1920; M.F., ”Vaikutelmia Saksasta III” (artikkeli). NÄ 28.2.1920; M.F., ”Vaikutelmia Saksasta 
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diktaattoreja ja fasismia kritisoivia äänenpainoja. Benito Mussolinia pidettiin italialais-

ten puolijumalana, jonka naiskäsityksessä oli parantamisen varaa. Myös Adolf Hitlerin 

naiskäsitystä kritisoitiin. Diktaattorien hahmoissa ristiriitaista oli se, että he laittoivat 

huoletta toisten lapsia sotimaan keskenään.135   

Diktaattorien kritisoiminen ei ollut itsestään selvää 1920- ja 1930-luvun Suomessa, sillä 

osa sivistyneistöä suhtautui myötämielisesti fasismiin. Erityisesti kansallissosialistinen 

Saksa oli jonkinlainen esikuva taistelussa kommunismia vastaan. Suhtautumiseen vai-

kuttivat kulttuuriset perinteet sekä valkoisen Suomen kytkennät Saksaan. Esimerkiksi 

Hitlerin vaarallisuutta ei yksinkertaisesti ymmärretty.136 

Pohjoismaihin Saksasta koetettiin vaikuttaa Lyypekin kirjailijapäivien kautta. Esimer-

kiksi kirjailija V.A. Koskenniemen Havaintoja ja vaikutelmia Kolmannessa valtakun-

nassa (1935) oli idyllinen matkakirja, jossa ajattelemattomasti sivuutettiin juutalaisiin 

kohdistunut painostus. Myös kirjailija Maila Talvion lyhyt matkaraportti Lotta Svärd -

lehdessä oli positiivinen. Suurta haltioitumista Koskenniemen ja Talvion teksteistä ei 

kuitenkaan ole havaittavissa. Tarmo Kunnas onkin todennut, että osittaista ja varovaista 

myötämielisyyttä ei tule rinnastaa ”intohimoisesti liekehtivään hulluun poliittiseen rak-

kauteen”.137 

Kriittiselle suhtautumiselle ei silti ollut tilaa. Rauhaa Kohti -lehden päätoimittaja Felix 

Iversen joutui 1930-luvulla vastaamaan oikeudessa siitä, että hän oli kirjoituksillaan 

loukannut toisen valtion päämiestä, Adolf Hitleriä. Iversen joutui muutenkin uhkailujen 

kohteeksi rauhanaatteensa vuoksi. Esimerkiksi joku näki vaivaa ja kantoi ruumisarkun 

hänen asuntonsa ovelle. Iversen kertoi myöhemmin, 1970-luvulla, että 20- ja 30-luvuilla 

hän ei voinut kirjoittaa rauhanasioista vapaasti, mutta asiat saatiin lukijoille tiedoksi 

                                                                                                                                               

IV” (artikkeli). NÄ 27.3.1920; kirjoittaja, ”Mitä nykyhetken Saksassa olen saanut” (artikkeli). NÄ 

9.12.1920; E.M., ”Havaintoja Saksasta” (artikkeli). NÄ 25.8.1923; kirjoittaja, ”Kun dollari nousee” 

(artikkeli). NÄ 8.9.1923.    
135 ”Kansainvälinen Naisten Äänioikeuskongressi Roomassa” (reportaasi). NÄ 23.6.1923; O.O.–a., 

”Kirjekortti Roomasta” (lukijankirje). NÄ 2.6.1924; Helena S. Brander, ”Muistelmia kongressimatkalta” 

(artikkeli). NÄ 31.1.1928; ”Maailman työsaroilta” NÄ 1.11.1934; ”Löytöjä muista lehdistä”. NÄ 

1.3.1936; H.E.V., ”Raketteja” (pääkirjoitus). NÄ 15.1.1938. 
136 Kunnas 2013, 46–47, 574, 584. 
137 Kunnas 2013, 578–609. 
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peitellysti.138 Sopimattomana pidettyä kirjoittelua oli mahdollista suitsia kommunistila-

kien ja kiihotuslain139 nojalla. Naisten Ääni oli siis varsin rohkealla linjalla kirjoittelus-

saan, ja välillä sen kritiikissä olikin peittelyn tuntua Rauhaa Kohti -lehden tapaan. 

Naisten Äänessä naisen aseman havaittiin huonontuvan sekä Saksassa että Italiassa, sillä 

naisen tehtävänä näytti olevan lasten synnyttäminen tykinruuaksi. Naiset eivät saaneet 

olla liian laihoja, jotta he kykenivät tehtävään.140 Väestönkasvattamispyrkimysten pää-

määrä oli Naisten Äänen mukaan selvä, sotilaiden kasvattaminen: 

On näet tunnettu ja järkyttävä tosiasia, että diktatuurimaissa, joissa äitiy-

den ylistys palvelee poliittisia tarkoitusperiä, valtio riistää lapsen melkein 

äidin helmasta, sen kasvatukselle kaikkein herkimpänä ikäkautena ja pa-

nee 6-vuotiaista asti kiväärin poikien käteen ja univormun ylle.141 

Todellisuudessakin saksalaisnaisten tehtävä Hitlerin valtakunnassa oli valikoiva suvun-

jatkaminen, sillä heidän kehonsa olivat valtion palveluksessa, ja tehtävänä oli synnyttää 

täydellisiä arjalaislapsia. 1930-luvun nuoret saksalaisnaiset pitivät naisasialiikettä van-

hanaikaisena. He eivät taistelleet alistavaa miestä vastaan, vaan he taistelivat juutalaisia, 

epäsosiaalisia aineksia, bolševikkeja ja naisasianaisia vastaan. Kansallissosialistinen 

naisihanne oli luonnollinen naapurintyttö, joka ei saanut olla liian laiha. Hän hehkui 

fyysisestä rasituksesta, raittiista ulkoilmasta ja raskaudesta. Hitler totesi naisten olevan 

kaikkein tärkeimpiä kansalaisia, mutta todellisuudessa natsien propagandan tavoitteena 

oli rajata naiset yksityisille elämänalueille lasten, keittiön ja kirkon piiriin.142 

Naisten Äänelle diktatuurien väkivaltaisuus oli käynyt selväksi viimeistään 1930-luvun 

loppupuolella, sillä se kirjoitti, että ihmisiä vainottiin perusteetta. Lehdessä kerrottiin 

                                                 

138 Bonsdorff 1993, 20–23; Nyqvist 2012, 7; Kalemaa 2014, 132–133. 
139 Ks. Liite 1. 
140 Terhikki, ”Nainen vaietkoon Mussolinin valtakunnassa” (pakina). NÄ 31.12.1932; Merimerkki, ”Eeva 

tekee johtopäätöksiä” (pakina). NÄ 15.5.1933; Tilma Hainari ja Terhikki, ”Ovatko Italian naiset 

Mussolinille kuuliaisia?” (pakina). NÄ 15.5.1933; S.K.–nen., ”Mihin suuntaan Saksassa jatketaan?” 

(artikkeli). NÄ 1.8.1933; ”Nykyinen Saksa ja naiset”. NÄ 15.5.1933; ”Natsilaisuus”. NÄ 1.3.1934; Adele 

Schlosser, ”Naiset Hitlerin Saksassa” (artikkeli). NÄ 15.5.1934; M.H., ”Saksan avioliittolainat ja niiden 

vaikutuksista” (artikkeli). NÄ 15.5.1935; ”Alice Salomon karkoitettu Saksasta”. NÄ 15.9.1937; ”Uutisia 

Saksasta”. NÄ 1.2.1938; “Uutisia ulkomailta”. NÄ 1.10.1938. 
141 Dr.K., ”»On kaksi maailmaa...»” (pääkirjoitus). NÄ 1.3.1938. 
142 Allen 2008, 54–56; Lower 2014, 37–45. 
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juutalaiskysymyksen olevan kipeänä solmuna Keski-Euroopan maissa. Oli herännyt 

ajatus, että juutalaisia voitaisiin ottaa maataloustyöntekijöiksi Pohjoismaihin, mutta leh-

ti joutui toteamaan, että asian käytännönjärjestelyt eivät todennäköisesti toteudu.143 

Myös Tulenkantajat-lehdelle Hitlerin Saksa oli uhka, joka saattaisi suuntautua myös 

Pohjoismaihin. Lehteen kirjoitti arvosteluja Erkki Valan sisar Katri Vala, joka toi esiin 

vasemmistolaista pasifismia.144 Suomalaisen rauhanliikkeen piirissä oli kannanottojen 

lisäksi yrityksiä organisoituun fasismin vastaiseen toimintaan 1930-luvulla. Esimerkiksi 

perustettiin Rauhantyön yhteiskomitea ja Sotaa Vastustava Kansalaistoimikunta, mutta 

toiminta tyrehtyi heti alkuunsa.145 

Sekä suomalainen rauhanliike yleensä että Naisten Ääni oli fasismilinjassaan ylikansal-

lisen rauhanliikkeen jäljillä. Cortrightin mukaan toisen maailmansodan jälkipuinneissa 

pasifisteja syyllistettiin Hitlerin ja myönnytyspolitiikan tukijoiksi. Väitteiden mukaan 

heidän vaikutuksensa mielialoihin johti myöntyvyyteen ja eristäytymiseen, jolloin Hitle-

rin suunnitelmien eteneminen oli mahdollista. Tosiasiassa monet pasifistit kannattivat 

ankaria toimia fasisteja vastaan – jopa voimankäyttöä. Absoluuttiset pasifistit jäivätkin 

marginaaliin 1930-luvulla. Erityisesti Britanniassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa oli 

pragmaattisella linjalla olleita pasifisteja.146  

Naisten Ääni kirjoitti myös Abessinian sodasta147. Vuonna 1935 lehti uutisoi, että Abes-

sinian sodan uhatessa monet naisjärjestöt Euroopassa ryhtyivät toimiin. Asiaa pidettiin 

esillä lehdistössä, ja esimerkiksi Kansainliittoa vaadittiin ryhtymään toimiin rauhanrik-

kojaa eli Italiaa vastaan. Lehdessä selostettiin, että ensisijaisena vaihtoehtona pidettiin 

tuntuvia taloudellisia sanktioita.  Abessinian keisarinna vetosi maailman naisiin, jotta he 

kaikin voimin toimisivat rauhan puolesta ja vastustaisivat verenvuodatusta. Naisten Ää-

ni painotti Abessinian kriisin aiheuttamaa kärsimystä, mutta siihen sisältyi myös uhka. 

                                                 

143 Lucina Hagman, ”Vastatuulessa” (artikkeli). NÄ 1.1.1934; Tyyne Lassila, ”Kuolemanrangaistuksesta” 

(artikkeli). NÄ 15.2.1935; ”Ulkomailta”. NÄ 1.6.1939. 
144 Martikainen 2013, 146–147. 
145 Kalemaa 2014, 129–130. 
146 Cortright 2011, 19, 85–87. 
147 Fasistinen Italia hyökkäsi Abessiniaan eli Etiopiaan ja miehitti sen. Sotaa käytiin vuosina 1935–1936. 

Saarinen 2006, 923; Zetterberg 1145. 
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Sota saattaisi aivan liian helposti levitä Itä-Afrikasta Eurooppaan, ja se uusi maailman-

sota tulisi olemaan perikato ja joukkomurha.148  

Naisten Ääni kirjoitti, että uuden sodan järkyttävät tunnelmat näkyivät jo Abessiniassa, 

missä siviiliväestö ja erityisesti lapset joutuivat sodan jalkoihin ja ilmasodan uhreiksi. 

Suomessa kerättiinkin avustusta Abessinian lapsiuhrien hyväksi. Lehti ilmoitti vuoden 

1936 alussa tyytyväisenä, että keräys oli tuottanut summaksi 41 000 markkaa, jotka 

kohdennettiin Abessinian pakolaislasten hyväksi International Save the Children -

unionin kautta. Lehti huomautti, että keräys oli aiheuttanut nimetöntä vastustusta sano-

malehdissä ja kirjeissä, mikä osoitti, että ihmisyystunto oli turtunut. Naisten Ääni uu-

moili, että vastustus saattoi johtua kiihkeästä ”natsionalismin” tai ”fascismin” ihailus-

ta.149   

Abessinian tilanne herätti sekä maailmalla että Suomessa laajaa huolta. Näkemyksiin 

yhtyivät muutkin kuin rauhanaktivistit. Kansainliiton voimattomuus ja kriisin lopputu-

los oli suuri pettymys.150 Naisten Ääni siis heijasteli asiassa yleistä mielipidettä. Keräys-

tä vastaan osoitettu vastustus oli todennäköisesti pienen joukon reaktio, joka ehkä liittyi 

enemmän ajan asenneilmapiiriin kuin itse avustamiseen. Rauhanaktivistien toimet kau-

kaisen ulkomaan hyväksi näyttäytyivät epäilyttäviltä. Ehkä jotkut myös ajattelivat, että 

rahoille olisi käyttöä kotimaassa. 

Kaikista 1920- ja 1930-luvun tapahtumista Naisten Ääni ei kirjoittanut, koska se ei 

luonnollisestikaan aikakauslehtenä voinut reagoida tapahtumiin välittömästi. Lisäksi 

lehti valitteli usein, että kansainvälisistä tapahtumista oli vaikea saada luotettavaa tietoa. 

Esimerkiksi Espanjan sisällissotaan (1936–1939) lehti viittasi suoraan vain muutamia 

kertoja151, vaikka olihan siinäkin kyse fasismin ja demokratian mittelöstä152. Monille 

                                                 

148 ”Sodan uhka ja naiset” (artikkeli). NÄ 15.9.1935; Tilma Hainari, ”Mitä ovat Kansainliiton sanktiot?” 

(artikkeli). NÄ 1.10.1935; ”Abessinian keisarinnan vetoomus maailman naisiin” (vetoomus). NÄ 

1.10.1935; ”Vetoomus lasten ystäville Suomessa” (vetoomus). NÄ 1.11.1935; ”Suomen naisille!” 

(vetoomus). NÄ 1.11.1935; H.E.V., ”Hymähdyksiä” (pääkirjoitus). NÄ 15.11.1935. 
149 ”Vetoomus lasten ystäville Suomessa” (vetoomus). NÄ 1.11.1935; Tilma Hainari, ”Ihmisyyden ni-

messä” (artikkeli). NÄ 1.2.1936. 
150 Cortright 2011, 106–107; Jonkari 2008, 359–360. 
151 Esim. H.N., ”Naisten kansainvälisen rauhankomitean työmaalta” NÄ 15.9.1937; Esim. ”Uutisia ulko-

mailta”. NÄ 1.10.1938. 
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pasifisteille Espanjan kamppailu oli varoitusmerkki uudesta suursodasta. Tässä kohtaa 

esimerkiksi pasifisteista Albert Einstein siirtyi pragmaattiselle linjalle ja antoi tukensa 

kansanrintaman aseille.153  

Vaikka oli kyse toisen maan sisällissodasta, aihe oli ehkä liian arka käsiteltäväksi Nais-

ten Äänessä. Asenteet vuoden 1918 tapahtumia kohtaan olivat alkaneet muuttua lapuan-

liikkeen vuosien jälkeen. Kansallista eheytymistä ja yksimielisyyttä korostettiin vähitel-

len 1930-luvulla, kun uusi maailmansota alkoi näyttää entistä todennäköisemmältä.154    

Yhteenvetona toi todeta, että Naisten Äänen 1920- ja 1930-luvun diskursseissa suhde 

väkivaltaan ja sotaan oli ehdoton. Väkivallalle ei nähty olevan oikeutusta. Jo sisällisso-

dan yhteydessä esiintynyt käsitys siitä, että yhteiskuntaa voi muuttaa vain laillisin kei-

noin, säilyi voimassa. Heimosotien ja Abessinian sodan yhteydessä esiin nostettiin in-

himillinen kärsimys erityisesti lasten näkökulmasta. 

Lehti esitti kommunismin ja fasismin väkivaltaisena uhkana. Kommunismi esitettiin 

yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa vaarantavana ääriliikkeenä.  Fasismi näyttäytyi sotaan täh-

täävänä ja naista alistavana uhkana. Lehden suhtautuminen Saksaan muuttui 1920-

luvulta 1930-luvulle. Vielä 1920-luvulla maan tilannetta seurattiin aika neutraalisti, 

mutta suhtautuminen muuttui 1930-luvulle tultaessa. Voi todeta, että koska lehden dis-

kurssit olivat feministisiä ja pasifistisia, tapahtui ideologinen yhteentörmäys fasismiin. 

Offen tuo esiin tutkimuksessaan, että natsit korostivat sukupuolten välisiä eroja ja eriar-

voisuutta uudelleen muotoillulla tavalla. Natsien antifeminismissä juutalaisia ja bolše-

vikkeja155 syytettiin siitä, että heidän ajattelussaan naiset vietiin pois perheen, avioliiton 

ja kodin maailmasta. Fasistiseen ajatteluun kuului tietynlainen sukupuolten toisiaan täy-

dentävyys, mutta se perustui miesten vallitsevuuteen ja naisten alistamiseen. Esimerkik-

                                                                                                                                               

152 Francisco Francon johtamat kapinalliset hyökkäsivät demokraattisesti valittua kansanrintamaa vastaan. 

Hitler ja Mussolini tukivat kapinallisia asein ja taistelujoukoin. Kalemaa 2014, 131. 
153 Kalemaa 2014, 131. 
154 Salminen 2007, 218–219. 
155 Sosialismiin ja kommunismiin liittyi sekä bolševikkien että Josef Stalinin kaudella feminististen tee-

sien hyväksikäyttöä. Saatettiin esimerkiksi propagoida, että sosialistisessa yhteiskunnassa nainen voi 

tehdä töitä, eikä hänellä ole tarvetta avioitua taloudellisista syistä. Todellisuudessa naisia mobilisoitiin 

töihin silloin, kun maan etu sitä vaati. Allen 2008, 43–47. 
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si kansainvälinen WILPF kamppaili sekä antisemitismiä että yleisesti fasismia vastaan. 

Järjestössä katsottiin, että jokainen fasismin edistysaskel oli taka-askel naiselle.156  

Naisten Ääni oli siis tarkasti analysoiden osa sitä ylikansallista rauhanliikettä, jossa yh-

distyivät feminismi ja pasifismi. Asiaa selittää lehden yhteys naisasialiikkeeseen ja eri-

tyisesti Suomalaiseen Naisliittoon. Monet lehden toimittajista olivat aktiivisia Suoma-

laisessa Naisliitossa, ja lehti todennäköisesti heijasteli paljon liiton arvoja. Ohtosen mu-

kaan liitossa oli erityisesti 1920-luvulla kiinnostusta rauhanaatteeseen ja esimerkiksi 

Saksan tilanteeseen157.  

Naisten Äänen diskursseissa väkivalta ja sota olivatkin pitkälti sukupuolisidonnaisina 

ilmiöitä. Maailmanjärjestys ja yhteiskunnat olivat maskuliinisia, miesten ja diktaattorien 

johtamia, ja siksi esiintyi paljon rauhattomuuksia. Tämä oli naisille luonnotonta, ja fe-

miniinisenä tehtävänä oli hoitaa väkivaltaisuuksien seuraamuksia sekä yrittää vaikuttaa 

laillisin keinoin. 

 

1.3  Uutisointia ja huomioita rauhantöistä ääriliikkeiden uhatessa  

Euroopan 1920- ja 1930-luvun kehitys saattaa jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttaa vää-

jäämättömältä luisumalta kohti uutta maailmansotaa. Tällainen kuva on liian yksinker-

tainen ja menneisyyden ihmisiä aliarvioiva. Sota herätti monissa vastenmielisyyttä, ja 

rauhaa pyrittiin edistämään erilaisilla sopimuksilla, kampanjoilla ja vetoomuksilla. 

Myös rauhanjärjestöt toimivat aktiivisesti.158 Tätä rauhantyötä seurattiin ja kommentoi-

tiin myös Naisten Ääni -lehdessä. 

Kansainliitto syntyi osana Versailles’ssa käytyjä rauhanneuvotteluja vuonna 1919. Yh-

dysvaltain presidentti Woodrow Wilson kaavaili yleismaailmallista liittoa, mutta Saksa 

jätettiin ulkopuolelle, ja Yhdysvallat ja Venäjä jättäytyivät ulkopuolelle. Liitosta tulikin 

eurooppalainen järjestelmä, joka ylläpiti maailmansodan voittajien asemaa, mikä heijas-

                                                 

156 Offen 2000, 306–308, 360–364. 
157 Ohtonen 2006, 83–100. 
158 Cortright 2011, passim. 
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tui negatiivisesti liiton toimintaan. Rauhaa Kansainliitto pyrki edistämään pääasiallisesti 

neljällä tavalla: 1) ratkaisemalla kansainvälisiä ristiriitoja rauhanomaisesti, 2) käyttä-

mällä sanktioita rauhantilaa uhkaavaa valtiota kohtaan, 3) edistämällä aseidenriisuntaa 

ja 4) edistämällä esimerkiksi taloudellista yhteistyötä.159   

Ahvenanmaan kysymystä – saariryhmän liittämistä Ruotsin alaisuuteen – käsiteltiin 

Kansainliitossa samaan aikaan, kun Suomi haki liiton jäsenyyttä. Suomi joutui lupaa-

maan, että liittymisellä ei ollut yhteyttä Ahvenanmaan riitakysymykseen. Suomi hyväk-

syttiin jäseneksi 16.12.1920, mutta lähinnä isojen kaupunkien lehdet pitivät asiaa esillä 

ja olivat mielissään ratkaisusta. Jäsenyys oli tavallaan uusi tunnustus nuoren tasavallan 

itsenäisyydelle, mutta suhde liittoon oli ongelmallinen ratkaisemattoman Ahvenanmaan 

tilanteen vuoksi.160 Naisten Ääni ei kirjoittanut Suomen Kansainliiton jäsenyydestä al-

kuhetkistä, mitä selittää edellä kuvailtu tilanne. Myöhemmissä kirjoituksissa jäsenyys 

esitettiin ikään kuin itsestään selvyytenä.  

Kansojen liitto kärsi Naisten Äänen mukaan käynnistysvaikeuksista, mutta se suhtautui 

silti varsin myönteisesti liiton toimintaan. Erityisesti Ahvenanmaan kysymyksen ratkai-

su oli osoitus sen merkityksestä. Vanhoina aikoina Ahvenanmaan tilanteen synnyttämä 

riita olisi ratkaistu miekoin, mutta Kansojen liiton ansiosta asiat voitiin ratkoa rauhan-

omaisesti kuunnellen laajasti asiantuntijoita. Jos Serbian tilanne olisi ratkaistu vuonna 

1914 samaan tapaan, ihmiskunta olisi välttänyt nöyryytyksen tien.161 Naisten Ääni tie-

tysti suhtautui myönteisesti Kansainliiton menettelyyn Ahvenanmaan asiassa, koska se 

ratkesi Suomen hyväksi, mutta kirjoittelu kertoo myös siitä, että vaikeita tilanteita arvel-

tiin voitavan ratkaista sovittelulla. 

Naisten Ääni näyttääkin olleen toiveikas Kansainliiton suhteen, ja se oli hyvin odotta-

valla kannalla, mitä liitosta kehkeytyisi.162 1930-luvulla Kansainliiton voimattomuus jo 

                                                 

159 Jonkari 2008, 40–42. 
160 Jonkari 2008, 62–64. 
161 ”Eräs rauhanaatteen voitto” (pääkirjoitus). NÄ 5.8.1922. 
162 Selostuksia Kansainliiton toiminnasta esim. ”Kansojen liitto” (pääkirjoitus). NÄ 28.2.1920; ”Kanso-

jenliitto ja englantilaiset naiset” (artikkeli). NÄ 15.5.1920; ”Kansojen liitto” (artikkeli). NÄ 18.12.1920; 

”Vakaumuksen ja edesvastuun puhetta” (pääkirjoitus). NÄ 11.10.1924; Toini Iversen, ”Kansainliiton XIII 

Yleiskokous ja naiset” (reportaasi). NÄ 15.11.1932; Tilma Hainari, ”Kansainliiton aakkosia” (artikkeli). 
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paistoi läpi Naisten Äänestä. Lehti muistutti, että liiton toimenkuvaan kuului moninaisia 

töitä. Se oli edistänyt asioita inhimillisempään suunta esimerkiksi naiskaupan ja huu-

mausaineiden kaupan saralla, mutta maailmanrauhaa oli hirmuisen vaikea ajaa aikana, 

jolloin: 

– – muutamat johtajat ovat kansojen keskinäisissä suhteissa valtiaina, ja 

kun bolshevismia, fascismia ja hitlerismiä solutetaan kansojen suhtei-

siin.163  

Kansainliiton toimien lisäksi Naisten Ääni seurasi kiinnostuneena naisten rauhantyötä. 

Yksi ajan merkittävimpiä rauhanaktivisteja oli Jane Addams (1860–1935), joka tuli tun-

netuksi jo 1800-luvun lopulla Chicagon setlementtitalon perustajana. Addamsin näke-

myksien mukaan militarismi oli köyhiltä varastamista ja sodan vastustaminen oli yh-

teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolustamista. Hän kannatti naisten äänioikeutta, 

koska hän uskoi naisten poliittisen voimaantumisen vähentävän sotia. Militarismi ja 

feminismi olivat hänen ajattelussaan toistensa vastakohtia. Hän oli perustamassa 

WILPF-järjestöä vuonna 1919 ja sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1932.164 

WILPF:n perustamisesta Naisten Ääni oli mielissään. Lehti kertoi kesäkuussa 1919, että 

liiton presidentiksi oli valittu amerikatar Jane Addams, esimerkillinen nainen, joka py-

syi aatteensa takana koko sodan ajan, vaikka muu Amerikka oli sokeana sodasta.165  

Muutamaa vuotta myöhemmin lehti kertoi, että WILPF oli perustanut Geneveen Kan-

sainvälisen naistentalon, jossa saattoi yöpyä huokeilla hinnoilla. Liiton ohjelmaan kuu-

luivat myös kesällä Salzburgissa pidettävät luentokurssit, jonne liiton presidentti Jane 

Addams oli myös saapuva. Vuonna 1926 lehti uutisoi, että päätoimittaja Maikki Friberg 

osallistuu henkilökohtaisesti WILPF:n kongressiin Irlannissa. Jane Addams oli lähettä-

nyt Ruotsin kautta Suomeen matka-apurahan, jotta joku Suomesta matkustaisi Dubli-

                                                                                                                                               

NÄ 10.4.1933; Tilma Hainari, ”Kansainliiton 14. Yleiskokous” (artikkeli). NÄ 15.12.1933; H.N., ”Kan-

sainliitto ja naiset” (artikkeli). NÄ 1.1.1932. 
163 Tilma Hainari, ”Kansainliiton 14. Yleiskoukous” (artikkeli). NÄ 15.12.1933. 
164 Cortright 2011, 87–88, 275; Pauling 1986, 182. 
165 ”Katsaus naisten puuhiin muissa maissa” (pääkirjoitus). NÄ 7.6.1919. 
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niin. Ruotsalaiset rauhanystävät olivat ehdottomasti sitä mieltä, että Maikki Fribergin 

piti lähteä matkalle.166 Matkaa ja kongressia kuvailtiin monin artikkelein lehdessä.167 

WILPF henkilöityi Naisten Äänen kuvauksissa selvästi Addamsiin, ja välillä järjestön 

presidentti tuntui olevan keskeisempi kuin itse järjestö.168 Asiaa voidaan selittää sillä, 

että Addams heijasteli arvoissaan ja toiminnassaan pasifismin ja feminismin ideologista 

kädenpaiskausta, joka oli perua 1800-luvulta. Varhaiset rauhanyhdistykset Euroopassa 

olivat uskonnollissävytteisiä, mutta rauhankysymys muuttui 1800-luvun kuluessa us-

konnollisesta yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi asiaksi. Rauhan toteuttamiseksi oli edis-

tettävä kaikkien, myös orjien, työläisten, naisten ja kansallisiin vähemmistöihin kuulu-

vien oikeuksia ja tasa-arvoa.169 Yhdysvalloissa feminismi puolestaan sai 1840-luvulla 

vaikutteita orjuuden kieltämiseen tähtäävistä kampanjoista. Keskeisenä piirteenä varhai-

sessa feminismissä oli vaatia naisille samat lailliset ja poliittiset oikeudet kuin miehil-

le.170  

Sekä pasifismiin että feminismiin sisältyi siis vanhastaan vahva oikeudenmukaisuuden 

vaade. 1920-luvun Suomessa naisasialiike kuitenkin eli hiljaista kautta171 ja pasifismi 

oli marginaalissa, joten on luonnollista, että Naisten Ääni suuntautui kansainvälisesti ja 

etsi vahvoja ulkomaisia esikuvia. Lisäksi Suomen WILPF perustettiin vasta vuonna 

1926, joten sitä ennen järjestön toimintaan ei voitu osallistua Suomesta käsin. Sinänsä 

kansainvälisyys ei kuitenkaan ollut uusi ilmiö feministien parissa, sillä he olivat suun-

tautuneet kansainvälisesti jo 1800-luvulla172.  

                                                 

166 Peace, ”Kansainvälinen naisten rauhanliitto” (artikkeli). NÄ 8.4.1922; ”Kotimaan uutisia”. NÄ 

21.6.1926. 
167 Kaksi useista teksteistä koostuvaa sarjaa: M.F., ”Maiden ja merien takaa I–V” (matkakertomus) sekä 

”Kansainvälinen Naisten Rauhanliiton kongressi” (reportaasi). NÄ 8.8. / 22.8. / 5.9. / 19.9. / 17.10. ja 

31.10.1926. 
168 Kirjoittelua Jane Addamsista:”Katsaus naisten puuhiin muissa maissa” (pääkirjoitus). NÄ 7.6.1919; 

”Mitä maailmalta kuuluu?”. NÄ 31.3.1920; ”Siihen tarvitaan itsenäisiä henkilöitä I” (artikkeli). NÄ 

6.3.1927; ”Siihen tarvitaan itsenäisiä henkilöitä II” (artikkeli). NÄ 26.3.1927; Annie Furuhjelm, ”Jane 

Addams” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; ”Jane Addams on poissa”. NÄ 1.6.1935. 
169 Cortright 2011, 47–50. 
170 Heywood 2012, 226–227. 
171 Jallinoja 1983, 112–115. 
172 Offen 2000, 144–181. 
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Myös Ellen Keysta173 kirjoitettiin Naisten Äänessä.174 Kummastusta lehdessä herätti se, 

että Ellen Key ei ollut saanut Nobelin rauhanpalkintoa. Vuonna 1922 joukko naisia kir-

joitti asiasta Norjaan ja koetti vaikuttaa siihen, että Key asetettaisiin ehdolle palkinnon 

saajaksi. Harmillisesti aika, jonka kuluessa ehdotuksia palkinnon saajaksi tehtiin, oli 

kulunut umpeen.175 Vuonna 1932 lehti kuitenkin pääsi iloitsemaan Jane Addamsin No-

belin rauhanpalkinnosta. Lehden mukaan oikea henkilö palkittiin, sillä Addams teki 

aktiivisesti rauhantyötä maailmansodan aikana, eikä hän uskonut selityksiä siitä, että 

Yhdysvaltojen sotaan liittyminen oli välttämätöntä ja että tämä sota lopettaisi kaikki 

muut sodat.176 

Kritiikittömään naisten toiminnan ihailuun Naisten Ääni ei sortunut. Lotta Svärdistä 

lehti kirjoitti vain vähän. Vuonna 1923 lehti huomioi, että liikkeestä oli tullut varsin 

”populääri” ja että se keräsi paljon ahkeria naisia riveihinsä. Vuonna 1935 todettiin, että 

julkisuudessa esitettyjen kantojen vastaisesti Lotta Svärd ei ole rauhantyöntekijä, sillä 

kyseessähän on sotilaallinen apujärjestö. Lehdessä painotettiin silti, että yhdistyksen 

järjestelytyö, vapaaehtoinen palveluinto ja opetus- sekä valistustoiminta olivat tunnus-

tuksen ansaitsevaa inhimillistä työtä. Lehdessä todettiin, että sota ja rauha ovat toisilleen 

vastakkaisia käsitteitä, ja siksi ei kukaan varmasti odota, että Lotta Svärdille annettaisiin 

Nobelin rauhanpalkinto.177  

Naisten Ääni joutui selvästi pehmentämään sanojaan, kun se kritisoi 1930-luvun luvun 

suurinta naisjärjestöä, joka kiinnittyi voimakkaasti suojeluskuntiin ja maanpuolustus-

                                                 

173 Ruotsalainen Ellen Key (1849–1926) edusti näkemyksissään feminismiä ja pasifismia. Hän otti kantaa 

rauhanasioihin mm. ensimmäisen maailmansodan aikana ja katsoi, että naisten vaikutusmahdollisuudet, 

kuten äänioikeus edistivät rauhaa. "Om Ellen Key", elektr. dokumentti. 
174 Ellen Keysta esimerkiksi: Kertoja, ”Ehkäpä siitä olisi meillekin herätystä” (artikkeli). 31.1.1919; 

Mukana ollut, ”Suomalaisen Naisliiton vuosikokous” (reportaasi). NÄ 29.3.1919; ”Naiset ja rauhanaate” 

(pääkirjoitus). NÄ 12.4.1919; ”Ellen Key ja naisten äänioikeus” (artikkeli). NÄ 15.11.1919; ”Ellen Key 

70-vuotias” (pääkirjoitus). NÄ 11.12.1919; Märtha Schultz-Cajander, ”Ellen Key kodissaan” (artikkeli). 

NÄ 11.12.1919; ”Ellen Key 75-vuotias” (pääkirjoitus). NÄ joulunumero 1924. 
175 ”Voi naisten hitautta!” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1922. 
176 Annie Furuhjelm, ”Jane Addams” (artikkeli). NÄ 15.1.1932. 
177 L.V., ”Muistoja Tammelan koululta Tampereen valloitusjuhlapäivänä” (muistelma). NÄ 13.3.1920; 

”Lotta-liike”. NÄ 28.4.1923; ”Kotimaan uutisia”. NÄ 28.4.1924; Lehtirouva, ”Löytöjä muista lehdistä” 

(artikkeli). NÄ 15.6.1930; H. E. V., ”Hymähdyksiä” (pääkirjoitus). NÄ 15.11.1935. 
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työhön178, mikä osoittaa pasifismin hankalaa asemaa maanpuolustushengen elähdyttä-

mässä maassa. 

1920-luvulla solmittiin kaksi kansainvälistä sopimusta, joilla pyrittiin turvaamaan rau-

haa. Lokakuussa 1925 Saksa, Belgia, Ranska, Iso-Britannia ja Italia solmivat Locarnon 

sopimuksen. Siinä sitouduttiin kunnioittamaan Saksan länsirajaa ja Reininmaan demili-

tarisoitua aluetta. Riidat tuli ratkaista Kansainliiton menettelyillä, mikä merkitsi sitä, 

että Saksan oli liityttävä Kansainliittoon, ja näin kävi vuonna 1926.179 Elokuussa 1928 

solmittiin Kelloggin–Briandin sopimus Pariisissa. Pääneuvottelijoina sopimuksessa oli-

vat Yhdysvaltain ulkoministeri Frank Kellogg ja Ranskan ulkoministeri Aristide Briand. 

Sopimukseen osallistui kymmeniä maita, esimerkiksi Ranska, Yhdysvallat, Saksa, Iso-

Britannia ja Japani. Sopimuksessa sitouduttiin luopumaan sodankäynnistä ristiriitojen 

ratkaisukeinona. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1929.180 

Locarnon sopimukseen Naisten Ääni viittasi pari kertaa181, ja Kelloggin sopimusta se 

käsitteli jonkin verran182. Lehden sivuilta välittyy, että vuonna 1930 alkoi käydä il-

meiseksi Kelloggin sopimuksen voimattomuus. Naisten Ääni julkaisi eri naisjärjestöjen 

yhteisen ja kansainvälisen vetoomuksen sen puolesta, että sopimus pidettäisiin voimas-

sa. Rauhantyön todettiin olevan sen hetkisen maailman tärkein tehtävä.183 

Naisten Äänen suhtautuminen sopimuksiin heijasteli selvästi rauhanliikkeen kansainvä-

lisiä tuntoja. Rauhanaktivistit halusivat 1920-luvun alkupuolella, että Saksa hyväksyt-

täisiin tasaveroisena maana kansakuntien joukkoon. Locarnon sopimus edisti sitä jonkin 

verran, mutta toisaalta yleiselle mielipiteelle oli selvää, että sopimus takasi vain Saksan 

                                                 

178 Maailmansotien välisellä ajalla suurimmat naisjärjestöt Suomessa olivat perinteistä naiskuvaa edusta-

neet Marttaliitto ja Lotta Svärd -järjestö. Lotta Svärdillä oli 1920-luvun lopussa n. 50 000 jäsentä ja talvi-

sodan alkaessa n. 120 000. Hiidensalo 2007, 29; Korppi-Tommola 2001, 79. 
179 Cortright 2011, 124; Jonkari 2008, 159. 
180 Cortright 2011, 82; Jonkari 2008, 240. 
181 Esim. Tilma Hainari, ”Aikamme suurin valtiollinen kysymys” (artikkeli). NÄ 20.12.1927. 
182 Hilja Vilkemaa, ”Turmiollista propagandaa” (pääkirjoitus). NÄ 31.3.1929; ”Rauhanteiltä” (artikkeli). 

NÄ 20.9.1929; ”Aatteen valta” (pääkirjoitus). NÄ 20.11.1929; ”Rauhan teiltä” (artikkeli). NÄ 

20.11.1929; K.W.O–nen., ”Kommunismi ja me I” (artikkeli). NÄ 15.5.1930; Hilja Vilkemaa, 

”Suomalainen naisliitto ja rauhanaate” (avoin kirje maisteri Hilja Riipiselle ynnä muille). NÄ 15.5.1930; 

”Tärkein asia” (vetoomus). NÄ 15.1.1931; ”Aikamme rauhattomuudesta ja rauhankaipuusta” (artikkeli). 

NÄ 15.10.1933. 
183 Suom. O. O., ”Tärkein asia” (vetoomus). NÄ 15.1.1931. 
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länsirajan; itäisen Euroopan tilanne jäi epävakaaksi. Kelloggin sopimus puolestaan tul-

kittiin rauhanaktivistien riveissä hurskasteluksi, koska se ei sisältänyt minkäänlaisia 

mekanismeja, joilla riitoja voitaisiin tosi paikan tullen ratkoa. Lisäksi yksi sopimuksen 

muistio sisälsi erivapauden itsepuolustussodille.184   

Maailmansodan jälkeen aseteollisuus ja -varustelu herättivät laajalti kritiikkiä, ja ne 

nähtiin yhtenä syynä maailmanpaloon. Pasifistien lobbaus ja kampanjointi vaikuttivat 

jonkin verran siihen, että sotien välisellä ajalla solmittiin kaksi sota-alusten tuotantoa 

rajoittavaa sopimusta (1922 ja 1930). Sopimukset solmittiin Yhdysvaltojen, Japanin, 

Ranskan, Italian ja Britannian kesken. Käytännössä aseidenriisunta kangerteli pahasti, 

sillä fasismi koettiin todelliseksi uhaksi.185 

Rauhanaktivisteille rajalliset laivastosopimukset eivät riittäneet, vaan he tähtäsivät uni-

versaaliin aseidenriisuntaan. Pasifistien riemuksi kansainvälinen aseidenriisuntakonfe-

renssi järjestettiin lopulta Kansainliiton suojeluksessa. Konferenssi alkoi Genevessä 

helmikuussa 1932. Konferenssi pitkittyi, ja se sortui lopulta epävarmuuden ilmapiiriin. 

Jo ennen konferenssin alkua Japani oli hyökännyt Mantšuriaan (1931), jonne se perusti 

nukkehallituksen. Hitler nousi valtaan Saksassa vuonna 1933, jolloin Saksa vetäytyi 

aseidenriisuntakonferenssista ja erosi Kansainliitosta.186  

Geneven aseistariisumiskonferenssia Naisten Ääni piti maailman tienristeyksenä, joka 

määräisi tulevan kehityksen. Lehti kertoi, että konferenssi suositti muun muassa ilma-

pommitusten, lentokoneiden, myrkkykaasujen ja palopommien kieltämistä sodassa. En-

nen kaikkea varustuksiin käytettäviä menoja oli supistettava.187  

Lehti kertoi myös naisten toiminnasta aseidenriisunnan hyväksi. Se selosti WILPF:n 

keräävän kansainvälisessä kampanjassa nimiä aseidenriisumisen puolesta perustaen 

toimintansa Kansainliito peruskirjaan ja Kelloggin sopimukseen. Myös Suomen osasto 

                                                 

184 Cortright 2011, 124, 82; Jonkari 2008, 159–160. 
185 Cortright 2011, 116–121. 
186 Cortright 2011, 121–124. 
187 Toini Iversen, ”Naisten äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; Tilma Hainari, 

”Asevarustusten supistamiskonferenssin tähänastinen tulos” (pääkirjoitus). NÄ 1.9.1932. 
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keräsi nimiä.188 Naisten Ääni siis piti WILPF:n asiaa esillä. Kyseessä ei ollut mitenkään 

vähäpätöinen tapaus. Suomen osasto keräsi yli 90 000 nimeä, ja lopullisessa kaikkien 

maiden yhteisessä adressissa oli kahdeksan miljoonaa allekirjoitusta189 

Naisten Ääni ei tyytynyt seuraamaan vain Euroopan rauhantöitä, vaan se suuntasi kat-

seensa myös kaukomaille. Mohandas 'Mahatma' Gandhin190 toimintaa huomioitiin leh-

dessä vuonna 1932. Lehti kertoi, kuinka Intian passiivista sotatapaa oli ihmetelty maa-

ilmalla. Miten 300 miljoonainen kansa voisi saavuttaa riippumattomuuden ilman väki-

valtaa ja aseita? Lehti arveli, että tällaiseen kykeni vain ikivanha sivistyskansa. Loppu-

vuodesta 1932 sävy oli kriittisempi. Gandhin todettiin olevan suuri nimi, mutta hänen 

toimintansa perustui ihanteille ja haaveille. Gandhin arvostelusta sukeutui myös kir-

jeidenvaihtoa toimituksen ja lukijan välillä. Nimimerkki H.K.–nen. arveli Gandhin käyt-

tävän toisenlaisia aseita kuin mihin sotaisissa länsimaissa oli totuttu. Toimitus vastasi, 

että kaikkea, myös rauhantyötä, pitää voida tarkastella kriittisesti. Myöhemmin Gandhin 

väkivallattomasta opista kirjoitettiin myönteiseen sävyyn.191  

Naisten Ääni -lehden diskurssit 1920- ja 1930-luvun rauhantöistä voidaan tiivistää kol-

meen kohtaan: 1) Lehti suuntautui kirjoittelussaan hyvin kansainvälisesti, se seurasi 

ajan virtauksia ja haki myös vaikutteita ja esikuvia maailmalta. 2) Lehti nosti paljon 

esiin naisten rauhantöitä. Tämän ja sen kirjoituksien perusteella voidaan tulkita, että 

lehti piti rauhantyötä erityisesti feminiinisenä tehtävänä. 3) Ennen kaikkea lehti oli kriit-

tinen tarkastelussaan. Sen keskeisenä vaikuttimena oli kysymys siitä, millaiset toimet 

edistäisivät parhaiten rauhaa. Tämä arviointi oli tapauskohtaisesti positiivista, negatii-

vista tai odottavaa.    

                                                 

188 Kansainvälinen Naisten Rauhan ja Vapauden Liitto, Suomen osasto, ”Kansainvälinen julkilausuma 

yleisen aseistuksen vähentämisen puolesta” (vetoomus). NÄ 15.5.1931. 
189 Hiidensalo 2007, 37–38. 
190 Hänen oikea nimensä oli Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948). Sanskritinkielinen kutsumani-

mi Mahatma tarkoittaa suurta sielua. Gandhi oli Intian itsenäisyystaistelun johtohahmo. Gandhin ajatte-

lussa oli vaikutteita mm. hindulaisuudesta, kristinuskosta ja tolstoilaisuudesta. ”Mohandas Gandhi (1869 - 

1948) ”, elektr. dokumentti. 
191 ”Uutisia ulkomailta”. NÄ 1.5.1932; Sylvi Kauhanen, ”Katsaus Gandhin politiikkaan” (pääkirjoitus). 

NÄ 15.11.1932; H.K.–nen., ”Gandhi hengenmiehenä” (lukijankirje). NÄ 15.12.1932; H.E.V., ”Koko 

aurinkokunnan sairautta?” (pääkirjoitus). NÄ 1.3.1937. 
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Jo aiemmin tuli esiin, että Naisten Ääni näyttää olleen osa ylikansallista rauhanliikettä, 

jossa yhdistyivät feminismi ja pasifismi. Lehden kiinnostus naisten rauhantöihin vahvis-

taa tätä tulkintaa. Toisaalta naisten rauhantyöt olivat varmasti luonteva sisältö naisasia-

liikkeen julkaisussa.  

Lehden diskurssit aihepiiristä olivat koko ajan hyvin samankaltaista, mutta yksi muutos 

niistä voidaan havaita. Esimerkiksi Kansainliiton toimintaan ja ristiriitojen rauhanomai-

seen ratkaisuun haluttiin luottaa, mutta ajan kansainvälinen tilanne kiristi ilmapiiriä, ja 

rauhanomainen konfliktinratkaisu alkoi näyttää lehden sivuilla vaikeammalta. Lehti piti 

myös aseidenriisuntaa tärkeänä, mutta lehdestä paljastui, että se oli vaikeaa. Ääriliikkei-

den uhka vaikeutti rauhantöitä.   
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2 VÄKIVALTA, SOTA JA RAUHA ILMIÖINÄ 

2.1 Yhteiskunnassa väkivalta kohdistuu naisiin, lapsiin ja eläimiin 

Väkivalta oli Naisten Äänen sivuilla monitahoinen ongelma, jonka kohteena olivat eri-

tyisesti naiset ja lapset mutta myös eläimet. Lehti korosti, että väkivalta ei kadonnut 

yhteiskunnasta vaikenemalla asiasta: 

Sellainen humaanisuus, joka ei henno käydä oikein voimakkaasti tällaisiin 

ilmiöihin, muuttuu epäinhimillisyydeksi kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat 

pakotetut sen raskaita, sietämättömiä seurauksia kantamaan – –192  

Lehden mukaan naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta oli yleistä, ja kyse oli pitkälti 

seksuaalisesta väkivallasta, josta lehti käytti usein nimitystä siveellisyys- tai siveettö-

myysrikos. Teksteissä todettiin, että vaikka näiden asioiden käsittely tuntuu epämiellyt-

tävältä, on kristillisen yhteiskunnan velvollisuus puuttua inhottaviin ilmiöihin. Asiaa 

käsiteltiin lehdessä koko tarkastellulla ajanjaksolla.193  

Naisten Ääni toisti näkemystä, jonka mukaan naiset joutuivat jatkuvasti häirinnän uh-

reiksi Helsingin kaduilla.194 Lehti jakoi lukijoilleen käytännöllisiä neuvoja, miten häirit-

sijöiltä saattoi suojautua. Esimerkiksi teksti ”Vapaa sana – Nainen ja katuroistot” kehot-

ti iltamyöhällä välttämään seinänvierustoilla kulkemista ja puistojen sekä pusikkojen 

läpi kävelyä. Parasta kirjoittajan mukaan oli taivaltaa ilta- ja yöaikaan keskellä ajorataa, 

koska silloin oli parhaiten turvassa mahdollisilta hyökkääjiltä. Tekstistä voi kuitenkin 

                                                 

192 ”Hiukan mietelmiä erään kokouksen johdosta II” (pääkirjoitus). NÄ 10.5.1919. 
193 ”Hiukan mietelmiä erään kokouksen johdosta” (pääkirjoitus). NÄ 10.5.1919; Tähystäjä, ”Katsaus 

omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 6.9.1919; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 1.3.1924; 

”Mitä muualta kuuluu I” (pääkirjoitus). NÄ 20.6.1925; H.K., ”Lasten vaaroja” (artikkeli). NÄ 31.3.1928; 

A–K.R., ”Tämän päivän kasvot” (pääkirjoitus). NÄ 15.10.1931; Lyyli Lukander, ”Lapsiin ja nuoriin 

henkilöihin kohdistuvat siveellisyysrikokset” (artikkeli). NÄ 15.2.1933; Sanna Suora, ”Mikä rangaistus 

lastenraiskaajille?” (mielipidekirjoitus). NÄ 15.2.1933; ”Suomen Naisten Kansainliiton toimenpiteet 

sukupuolirikollisuuden torjumiseksi” (artikkeli). NÄ 28.2.1933; Wendla Salokas, ”Siveellisyysrikosten 

johdosta” (artikkeli). NÄ 28.2.1933; H.E.V., ”Lapsi ja ns. siveellisyysrikos” (pääkirjoitus). NÄ 

15.6.1935; Tuuli Reijonen, ”Nyt on viimein toimittava! – Mietteitä äskeisten siveellisyysrikosten johdos-

ta” (pääkirjoitus). NÄ 15.8.1938. 
194 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 6.10.1923; E.S–n.,”Tiedättekö naiset miten kipe-

ästi teitä tarvitaan?” (pääkirjoitus). NÄ 29.3.1924; ”Kotimaan uutisia”. NÄ 21.11.1925; "Suomen Naisten 

Kansallisliitto" (artikkeli). NÄ 1.5.1932; Y.Ropponen, ”Vapaa sana – Nainen ja katuroistot” (lukijankir-

je). NÄ 30.4.1930; ”Peliautomaatit. Naisrauha Helsingin kaduilla” (pääkirjoitus). NÄ 1.3.1939. 
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havaita, että suhtautuminen väkivaltaan oli ehdottoman kielteistä. Sitä ei voitu hyväksyä 

edes puolustuksena. Sen sijaan neuvottiin vaarattomampia keinoja puolustautumiseen:  

Taskuaseen mukanapitämistä ei, niiden vaarallisuuden vuoksi, voida suo-

sitella. Sen sijaan ovat esim. paukkupommit vaarattomia, mutta tehokkai-

ta. Niiden aikaansaama verrattain kova pamahdus säikäyttää päällekar-

kaajaa ja kiinnittää syrjempänä kulkevien huomion puoleensa. Myöskin 

kaasupistooleja voidaan suositella. Ne ovat verrattain yksinkertaiset käsi-

tellä, ja niitä on olemassa niinkin pientä mallia, että sellaisen voi helposti 

käsilaukussa mukanaan kantaa.195 

Lehden kirjoittelu heijasteli asiassa kaupungin, erityisesti Helsingin ongelmia. Teksteis-

sä ehkä jonkin verran liioiteltiin asiaa, sillä niitä lukiessa saa kuvan, että joka naiseen 

käytiin heti kiinni, jos hän uskaltautui liikkumaan myöhään ulkona. Todennäköisesti 

kirjoittelun taustalla oli sekä todellisia kokemuksia häirinnästä että pelkoa. Teksteissä 

nimeltä mainitsematon mutta alati läsnä oleva uhka oli seksuaalinen väkivalta. 

Kirjoittelussa on myös havaittavissa vuosisadan alusta perua oleva ajattelutapa. 1800- ja 

1900-lukujen taitteen siveellisyyskeskustelu heijasteli käsityksiä moraalin ja yhteiskun-

taluokan sidonnaisuudesta toisiinsa. Sivistyneistön mukaan puhtaus ja viattomuus olivat 

luonteenomaista ylä- ja keskiluokan naisille, sen sijaan alempien luokkien naiset olivat 

taipuvaisia epäsiveellisyyteen.196 Ajattelutavat eivät muutu nopeasti. Naisten Ääni näki 

vielä 1920- ja 1930-luvullakin osan naisista lähtökohtaisesti siveinä, ja heitä uhkasivat 

alati siveettömyyksien vaarat. 

1930-luvulla seksuaalisen väkivallan ja rikosten käsittely muuttui Naisten Äänessä hie-

man avoimemmaksi. Erityisesti lapsiin ja nuoriin henkilöihin kohdistuneita väkivaltai-

suuksia puitiin lehden sivuilla sekä toimittajien että lukijoiden kirjoituksista käsin. Ala-

ikäisiin kohdistuneet siveettömyysrikokset ja niistä langetetut lievät rangaistukset louk-

kasivat kansalaisten oikeustajua. Sekä toimituksen että lukijoiden yhteinen kanta oli, 

että rangaistuksia tulisi koventaa, mutta käsitykset riittävästä rangaistuksesta vaihtelivat. 

                                                 

195 Y. Ropponen, ”Vapaa sana. Naiset ja katuroistot.”. NÄ 30.4.1930. 
196 Försti & Hagner 2006, 62. 
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Vaikeisiin tapauksiin lukijat ehdottivat "täyttä kastreerausta, kuohitsemista"197 ja "todel-

lista kuolemantuomiota"198.199   

Keskustelu siveellisyysrikosten rangaistuksista jäi avoimeksi lehdessä. Vaikka toimitus 

kehotti puuttumaan ilmiöön ankaralla kädellä, se tuskin kannatti kuolemantuomiota, 

koska se kirjoitti muissa yhteyksissä kuolemantuomiota vastaan. Lehden mukaan päätös 

siitä, kuka saa elää ja kuka ei, oli ainoastaan Jumalan kädessä. Sivistynyt yhteiskunta ei 

voinut käyttää kuolemantuomiota rangaistuskeinona. Todella pahoja rikoksia tekevät 

olivat yleensä sairaita, amoraalisia ja sielullisesti vajavaisia.200  

Kuolemanrangaistuksesta201 keskusteltiin yleisesti Suomessa 1930-luvulla. Asia nousi 

pinnalle vuonna 1934, kun Etsivä keskuspoliisi pidätti kommunisti Toivo Antikaisen. 

Väitettiin, että Antikainen oli Itä-Karjalan heimosotaretkellä polttanut valkoisen suoma-

laisvangin nuotiolla. Tapaus sai huomiota ulkomaillakin, ja esimerkiksi antimilitaristi 

Aarne Selinheimo202 kampanjoi Antikaisen kuolemanrangaistusta vastaan ja keräsi hen-

kilökohtaisesti 20 000 nimeä adressiin. Lopulta rangaistuksen vastustajia oli vuoden 

1935 loppuun mennessä 120 000, mukaan lukien tunnettuja nimiä kuten Alvar Aalto, 

F.E. Sillanpää ja Aino Ackté.203  

Naisten Ääni oli kuolemanrangaistuksessa humaanien ja vapaamielisten linjalla, mutta 

sen vuoksi keskustelu siveettömyysrikosten rangaistuksista jäi ratkaisemattomaksi. 

Taustalla oli universaali väkivaltaan liittyvä ongelma. Väkivalta on niin ehdotonta, että 

                                                 

197 Sanna Suora, ”Mikä rangaistus lastenraiskaajille?” (lukijankirje). NÄ 15.2.1933. 
198 Wendla Salokas, ”Siveellisyysrikosten johdosta” (lukijankirje). NÄ 28.2.1933. 
199 Kirjoittelua siveellisyysrikoksista esim. vuosikerrassa 1933: Lyyli Helena Lukander, ”Lapsiin ja nuo-

riin henkilöihin kohdistuvat siveellisyysrikokset” (artikkeli). NÄ 15.2.1933; Sanna Suora, ”Mikä rangais-

tus lastenraiskaajille? ” (lukijankirje). NÄ 15.2.1933; ”Suomen Naisten Kansallisliiton toimenpiteet suku-

puolirikollisuuden torjumiseksi” (artikkeli). 28.2.1933; Wendla Salokas, ”Siveellisyysrikosten johdosta” 

(lukijankirje). NÄ 28.2.1933. 
200 Ulla, ”Vankilako vai kuolema?” (novelli). NÄ 1.5.1933; Tyyne Lassila, ”Kuolemanrangaistuksesta” 

(artikkeli). NÄ 15.2.1935; H.E.V., ”Kuolemanhuoneisiinko?” (pääkirjoitus). NÄ 1.7.1937.  
201 Vuonna 1949 kuolemanrangaistus poistettiin rauhanajan rangaistusjärjestelmästä, ja vuonna 1972 se 

poistui kokonaan rangaistusvalikoimasta. Laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta rauhan aikana 

2.12.1949. Suomen asetuskokoelma 728/1949; Laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta rangaistusjär-

jestelmästä 5.5.1972. Suomen asetuskokoelma 343/1972.   
202 Selinheimo vastusti aktiivisesti ja julkisesti asevelvollisuutta ja militarismia. Koikkalainen 2007, pas-

sim. 
203 Kalemaa 2014, 130; Koikkalainen 2007, 123–124. 
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siihen on vaikea vastata samanveroisesti muutoin kuin väkivallalla204, ja julmissa väki-

valtatapauksissa mikään rangaistus ei tunnu riittävältä. Joten jos väkivalta ei ole ran-

gaistuskeinojen valikoimassa, tuntuvat rangaistusmahdollisuudet jäävät vähiin.   

On myös huomattava, että siveettömyysrikoksista käyty keskustelu oli osa laajempaa 

keskustelua, jota käytiin esimerkiksi työläisnaisten Toverittaressa. Siinä alettiin 1930-

luvun alussa samanaikaisesti keskustella sterilisaatiosta, syntyvyydenrajoituksesta, 

abortista ja siveellisyysrikoksista. Erityisesti Miina Sillanpää teki tunnetuksi julmia si-

veettömyysrikoksia. Keskustelurypäs liittyi maailmansotien välillä kansoja huolettanee-

seen väestökysymykseen, syntyvyyden alenemiseen ja puolustuskyvyn heikkenemi-

seen.205  

Väkivalta näyttäytyi Naisten Äänessä hyvin miehisensä ilmiönä, mutta yhteiskunnassa 

oli lehden tekstien mukaan yksi naisellinen ja julma väkivallan muoto – lapsenmurhat. 

Niillä tarkoitettiin tapauksia, joissa äiti surmasi vastasyntyneen lapsensa. Naisten Ääni 

selitti tapauksia sekä mielisairaudella että yhteiskunnan ankarilla olosuhteilla. Lapsen-

murhatapauksissa oli usein taustalla kyseenalainen kaksinaismoraali. Asianosaiset mie-

het eli isät pääsivät kuin koira veräjästä, kun sen sijaan nainen joutui suuren häpeän 

kohteeksi. Avioliiton ulkopuolella lapsen saanut nainen oli paitsi langennut nainen 

myös äpärälapsen äiti.206 

Sukupuolimoraalin epätasa-arvo oli yksi teema paitsi Naisten Äänessä myös laajemmin 

1900-luvun alkupuolen naisasialiikkeessä. Siinä haluttiin kitkeä kahdenlaista epäoikeu-

denmukaisuutta. Ensinnäkin sitä, että prostituoidut tarkastettiin säännöllisesti sukupuoli-

tautien varalta, mutta heidän kanssaan asioineet miehet eivät joutuneet tarkastuksiin. 

Tarkastuksilla oli laajalti lääkärien tuki, mutta naisasianaiset kiinnittivät huomiota sii-

hen, että se ei edistänyt prostituutiota käyttävien miesten ja heidän vaimojensa terveyttä.  

                                                 

204 Karasjärvi et al. 2000, 21. 
205 Sulkunen 1989, 120–125. 
206 Villi, ”Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon” (artikkeli). NÄ 18.1.1919; A.–K. 

R., ”Epäinhimillistä” (artikkeli). NÄ 26.8.1922; Sigrid S. Ranne, ”Joulutunnelmaa 1925” (pakina). NÄ 

23.1.1926; Maalaistyttö, ”Miksikä?” (artikkeli). NÄ 15.5.1926; H.C., ”Mistä syystä miehet tekevät 

enemmän rikoksia kuin naiset?” (artikkeli). NÄ 1.9.1933; ”Hätähuuto” (novelli). NÄ 1.5.1935; Terttu 

Pajunen-Kivikäs, ”Lapsi – ja lapsenmurhat” (artikkeli). NÄ 1.9.1939. 
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Toiseksi haluttiin puuttua juurikin avioliiton ulkopuolella elävien äitien ja lapsien koh-

teluun, sillä moraalittomuuden seuraukset jäivät yksin naisten harteille.207 

 Naisten Ääni siis katsoi kaksinaismoraalin olevan tekijä, joka osaltaan aiheutti väkival-

taa. Vielä vuonna 1939 lapsenmurhiin liittyvä kaksinaismoraali kirvoitti turhautumisesta 

kertovaa kritiikkiä: 

Kun asia joutuu tuomioistuimeen, niin onneton äiti on syyllinen. Tuomarit, 

lautamiehet ja syyttäjät ovat miehiä. Miehet tuomitsevat naisen ja mies, 

joka oli ollut lapsen isä, elää puhdasmaineisena ihmisten joukossa. Eikö 

tämä ole huutavaa vääryyttä naisia kohtaan? Eikö milloinkaan valkene 

päivä, jolloin hyljättyjen lasten isä vedetään esille ja merkitään sillä mer-

killä, jolla nuo onnettomat naisetkin!208  

Lapsenmurhien lisäksi lehti nosti naisten väkivallasta esiin suffragettien209 hyökkää-

vyyden ja sotaisan innostuksen210. Vaikka lehti katsoi väkivallan olevan hyvin miehinen 

ilmiö, se ei nähnyt asiaa pelkästään sukupuolikysymyksenä. Väkivallattomuus oli nai-

selle luonnollisempaa kuin miehelle, mutta sukupuoli ei tehnyt naisesta lähtökohtaisesti 

väkivallatonta.  

Cortrightin mukaan varhaisten feministien näkemykset asiasta vaihtelivat, mutta monet 

tunnetut feministi-pasifistit, kuten yhdysvaltalainen Jane Addams ja brittiläiset Helena 

Swanwick ja Vera Brittain torjuivat ajatuksen naisen luonnollisesta väkivallattomuudes-

ta. He myös huomauttivat, että väkivaltaa ja sotaa voi tukea monilla tavoilla, esimerkik-

si ihailemalla sotasankareita ja univormupukuisia miehiä.211 Naisten Ääni seuraili käsi-

tyksissään feminismin ja pasifismin kansainvälisiä ja tunnettuja nimiä.   

                                                 

207 Försti & Hagner 2006, 58–65; Jallinoja 1983, 65. 
208 Terttu Pajunen-Kivikäs, ”Lapsi – ja lapsenmurhat” (artikkeli). NÄ 1.9.1939. 
209 Erityisesti englantilaiset naisten äänioikeustaistelijat. Esim. Emmeline Pankhurst edisti naisten äänioi-

keutta militantissa kampanjassa vuodesta 1905. Nenonen & Teerijoki 1998, 1109, 1028. 
210 ”Englannin naiset ja äänioikeus” (artikkeli). NÄ 8.5.1918; ”Sitä meillä juuri eniten tarvittaisiin” 

(pääkirjoitus). NÄ 15.2.1919. 
211 Cortright 2011, 276–277. 
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Ihmettelyä ja kauhistusta naisten väkivalta silti herätti lehden teksteissä, oli sitten kyse 

sisällissodassa taistelleista punaisista naisista, lapsenmurhaajista tai suffrageteista. Asiaa 

selittänee se, että vaikka ihmisen väkivaltaisuus tiedostettaisiin sukupuolesta riippumat-

tomaksi asiaksi, on naisen väkivalta silti universaalisti asia, jota on hyvin vaikea käsitel-

lä. Erityisesti äitien väkivalta on nykyäänkin ongelma, jota on hyvin vaikea kohdata212. 

Ihmisiin kohdistuvan väkivallan lisäksi Naisten Ääni kirjoitti jonkin verran eläinten 

kaltoinkohtelusta. Lehden mukaan eläimet joutuivat kärsimään monin tavoin matkalla 

ruokapöytään, ja myös lapsia kasvatettiin pienestä pitäen hyödyntämään eläimiä. Vaik-

ka jotkut jo tuomitsivat murhat, he silti tappoivat eläimiä. Se piti yllä verenhimoa ihmis-

rinnassa.213 Älä tapa -käskyn olisi pitänyt ulottua myös ihmisen eläinystäviin: 

Ihminen, joka tuomitsee Judas Iskariotin, iskee käden vapisematta aseen 

kotieläimensä rintaan, kotieläimensä, jota hän on hellinyt ja joka hänessä 

on nähnyt ystävän.214 

Yksi kirjoittaja oli puolestaan kokenut, että suomalainen joulunviettotapa henki epäkris-

tillisyyttä. Tekstin mukaan joulupöytään oli perinteiseen tapaan kannettu runsaasti ruo-

kaa, mutta lukijan mielenrauhaa oli häirinnyt kokonainen palvattu sianpää, jolla oli 

omena suussa ja koristeena kuorrutuksia.  Se osoitti, kuinka välinpitämättömiä ihmiset 

olivat suhteessa eläimiin. Eläimet joutuivat kärsimään, kun ihmiset viettivät joulua – 

rauhan ja rakkauden juhlaa.215  Lehden suhtautuminen lihansyöntiin ei ollut yksiselittei-

sen kielteinen, mutta joissakin kirjoituksissa kanta oli selvä. Kasvissyönti on ollut luon-

nollinen valinta useille pasifisteille. Esimerkiksi antimilitaristi Aarne Selinheimo oli 

kasvissyöjä216. 

                                                 

212 Esim. Punainen Lanka 17.5.2005. Yle TV2.  
213 Kyllikki Pohjola, ”Suomen Punaisen Tähden hevoshoitokurssit” (artikkeli). NÄ 31.1.1919; T.K. Fors-

ten, ”Nainen hevosenhoitajana” (artikkeli). NÄ 31.1.1919; ”Viisikymmentä vuotta – onko eletty suotta?” 

(artikkeli). NÄ 18.10.1919; V.H., ”Kuonokopan käyttökö suurta humpuukia?” (lukijankirje). NÄ 

15.11.1919; Esteri Salo, ”Rauhan joulu” (lukijankirje). NÄ joulunumero 1924; E. Schmidt-Melevsky, 

”Kirje Bulgariasta” (lukijankirje). NÄ 16.5.1925; M.T., ”Julmuuden korkeakoulu” (mielipidekirjoitus). 

NÄ 27.3.1926; ”Hätähuuto” (novelli). NÄ 1.5.1935. 
214 M.T., ”Julmuuden korkeakoulu” (mielipidekirjoitus). NÄ 27.3.1926. 
215 Esteri Salo, ”Rauhan joulu” (lukijankirje). NÄ joulunumero 1924. 
216 Koikkalainen 2007, 54–56, 146. 
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Vuoden 1919 kirjoittelussa esiin nostettiin eläimistä koira. Lehden mukaan vesikauhui-

nen koira oli heti ammuttava, jotta se ei purisi toisia eläimiä tai ihmisiä. Sen sijaan 

kaikkia koiria oli turha kiusata kuonokopilla vesikauhun takia. Kuonokopilla vain pii-

nattiin eläintä, joka ei kopan takia voinut syödä eikä juoda. Joidenkin koirien kuono-

koppia ei irrotettu vuorokausiin.217  

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Naisten Ääni kirjoitti myös hevosesta. Hevonen 

oli ihmisen ahkera eläinystävä, joka joutui maailmanpalossa kärsimään, näkemään näl-

kää ja kuolemaan ihmisten tappelunhalun vuoksi. Lehti kertoi eversti ja eläintenystävä 

Torsten Karl Forsténin perustamasta Punaisesta Tähdestä, jonka piirissä hoidettiin so-

dassa haavoittuneita hevosia.  Kuka tahansa ei kelvannut eläinparkoja hoitamaan. Nai-

nen soveltui erinomaisesti tähän tehtävään, sillä hän toi järkiperäiseen hevoshoitoon 

rakkautta, kärsivällisyyttä, uhrautuvaisuutta ja alttiutta. Asiaa todisteltiin eversti 

Forsténin lausunnolla218: 

Kenen käsi on lämpöisempi, kenen pehmoisempi käsittelemään niitä arko-

 ja kirveleviä haavoja, joita granaatit, schrapnellit ja terävät pistimet ovat 

 hevosen tuntehikkaaseen ruumiiseen uurtaneet.219 

Eläinsuojeluaate oli virinnyt Suomessa pienessä piirissä 1800-luvun loppupuolella. Hel-

singin eläinsuojeluyhdistys perustettiin vuonna 1874 ja maailman eläintenpäivää vietet-

tiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1909. Eläinsuojelutoiminta keskittyi 1900-

luvun alkupuolella muun muassa hevosiin. T.K. Forstén oli perustamassa Suomen 

Eläinsuojeluyhdistystä, jonka päämääränä oli yllättävästi hevosenlihan käytön edistämi-

nen. Taustalla oli se, että tuohon aikaan hevosia käytettiin työssä hyvin vanhoiksi asti. 

Ideana omituiselta kuulostavassa suojelussa oli se, että hevosenlihan käyttöä pyrittiin 

                                                 

217 ”Viisikymmentä vuotta – onko eletty suotta?” (artikkeli). NÄ 18.101919; V.H., ”Kuonokopan 

käyttökö suurta humpuukia?” (lukijankirje). NÄ 15.11.1919 
218 Kyllikki Pohjola, ”Suomen Punaisen Tähden hevoshoitokurssit” (artikkeli); T.K. Forsten, ”Nainen 

hevosenhoitajana” (artikkeli). NÄ 31.1.1919; Opettaja, ”Kirjahyllyltä – Elin Munsterhjelm: 

Eläinkohtaloita” (kirja-arvostelu). NÄ 25.3.1922. 
219 T.K. Forsten, ”Nainen hevosenhoitajana” (artikkeli). NÄ 31.1.1919. 
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edistämään, jolloin eläimet olisi lopetettu ajoissa, eikä niiden olisi tarvinnut kärsiä tur-

haan.220     

Vaikka Naisten Ääni kirjoitti nimenomaisesta T.K. Forsténista, lehti ei kuitenkaan kir-

joittanut mitään hevosenlihan käytöstä, eikä se sitä todennäköisesti kannattanut, koska 

se kyseenalaisti eläinten hyödyntämisen kristinuskoon perustuen. Tekstien perusteella 

eläinsuojelu, erityisesti kotieläinten kuten koiran ja hevosen, oli tärkeä teema lehdelle, 

ja siinä oli feminiininen sävytys. Eläintensuojelussa ja -hoidossa tarvittiin naisellisia 

ominaisuuksia. Erityisesti eläinsuojelu oli lehdessä esillä Maikki Fribergin toimittaja-

kaudella. Fribergistä kirjoitettu elämäkerta tuo esiin, että rauhanasiat olivat tärkeitä Fri-

bergille221, mutta eläinsuojeluaatetta kirjassa ei käsitellä. Todennäköisesti kyse oli silti 

päätoimittajan vaikutuksesta, sillä hän varmasti päätti pitkälti lehden sisällöstä. Myö-

hemmin eläinsuojelu oli lehdessä esillä harvakseltaan.    

Muuten Naisten Ääni piti diskursseissaan yhteiskunnan väkivaltaa esillä samankaltai-

sesti koko tutkittuna aikana. Sen suhtautuminen väkivaltaan oli ehdottoman kielteistä. 

Väkivalta kohdistui lehden käsityksissä erityisesti naisiin ja lapsiin, ja väkivalta oli pit-

kälti maskuliininen ilmiö, mutta joissakin tapauksissa myös naiset tekivät väkivaltaa.  

Havaintoa siitä, että lehti nosti jatkuvasti esiin epäkohtina pitämiään väkivaltailmiöitä, 

on tarkasteltava mediahistorian tutkimusperinnettä vasten. Tutkimustradition näkökul-

masta katsoen sukupuoli on kohtuullisen uusi näkökulma mediasisältöihin222. Lehtitut-

kimuksessa sekä aikakauslehtiä yleensä että erityisesti naistenlehtiä pidettiin pitkään 

merkityksettöminä aineistoina verrattuna esimerkiksi laaja levikkisiin sanomalehtiin. 

Malmberg (1991), Töyry (2005) ja Turunen (2011) ovat pyrkineet purkamaan käsitystä 

naistenlehtien vähäpätöisyydestä. Yhteiskunnalliset asiat ovat aina heijastuneet naisten-

lehtiin, ja aihepiiriä on myös aktiivisesti niissä käsitelty.223  

Naisten Ääni ei kyseenalaistanut väkivaltaa pelkästään päivänpolttavien tapahtumien 

yhteydessä, vaan se pyrki erittelemään erilaisia väkivallan muotoja ja myös osoittamaan 

                                                 

220 Luukkainen 2015, elektr. dokumentti; Notko 2015, elektr. dokumentti. 
221 Hjelt 1945, 300–326. 
222 Salokangas 2012, 40. 
223 Erityisesti seuraavilla sivuilla: Malmberg 1991, 283–286; Töyry 2005, 29, 38; Turunen 2011, 53–70.  
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syitä niiden taustalla. Tämä voidaan tulkita pyrkimyksesi yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen, mikä osoittaa sen, että ajatus naistenlehtien merkityksettömyydestä on todella-

kin kyseenalainen. Toki osa naistenlehdistä on lähtökohtaisesti profiloitunut viihdeleh-

diksi, mutta Naisten Äänen kaltaisia lehtiä ei voi niputtaa yhteen kaupallisten ja viih-

teellisten naistenlehtien kanssa. 

Havaintoa voidaan pitää tärkeänä myös siksi, että se paljastaa lisää tietoja naisasialiik-

keen toiminnasta. Riitta Jallinojan mukaan suomalaisessa naisasialiikkeessä oli hiljainen 

kausi vuosina 1909–1965. Kiinnostus naisasialiikkeeseen alkoi hiipua, kun äänioikeus 

oli saavutettu, ja tämän jälkeen naisasiayhdistysten jäsenmäärät kääntyivät laskusuun-

taan. 1920- ja 1930-luvulla keskusteltiin paljon naimisissa olevan naisen oikeudesta 

ansiotyöhön, mutta se ei riittänyt vielä pohjaksi naisasialiikkeen uuteen nousuun. Suo-

malaisen naisasialiikkeen toiminta käsitti maailmansotien välisellä ajalla esimerkiksi 

sosiaalista työtä ja hyväntekeväisyyttä.224  

Naisten Äänihän oli naisasialiikkeen julkaisu, ja toimituskunnassa oli paljon naisasia-

naisia. Lehden diskurssien perusteella voidaan todeta, että myös väkivallan ongelmat 

olivat yksi teema naisasialiikkeen piirissä maailmansotien välisenä aikana.       

 

2.2 Naiset ja lapset kärsivät miesten epäkristillisestä sodasta 

– – sota itsessään on jo niin hirvittävä rikos kaikkea jumalallista ja inhi-

millistä vastaan, että sellainen ei milloinkaan saisi tulla kysymykseen.225 

Naisten Äänen sodan vastustaminen pohjautui kristinuskoon. Lehden sivuilla sota esi-

tettiin mielettömänä väkivaltana. Se oli luonnoton ja häpeällinen tapa kristittyjen kanso-

                                                 

224 Jallinoja 1983, 112–119; Ks. myös Laurén 2008, 109. 
225 ”Kaikki tulee kerran” (pääkirjoitus). NÄ 31.12.1918. 
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jen kesken sekä rikos jumalallista ja maallista lakia kohtaan. Ratkaistessaan riitojaan 

tappamalla ihmiset alentuivat villieläimiksi. Sota oli pahuutta.226  

Uskonnollinen perustelu on ollut hyvin yleistä pasifismissa, sillä useat maailmanuskon-

not sisältävät kieltoja väkivaltaan ja ohjeita rauhanomaiseen elämään. Ensimmäisen 

maailmansodan väkivallan jälkeen pasifismille oli kysyntää Euroopassa, mutta valtavir-

raltaan se ei ollut uskonnollista pasifismia, vaan se oli reaktio sotaan. Uskonnollisten 

rauhanyhdistysten vaihe oli koettu Euroopassa jo 1800-luvulla. Järjestäytynyt rauhanlii-

ke muodostui Suomessa myöhemmin kuin muualla Euroopassa, joten suomalaisen rau-

hanliikkeen profiili oli marginaalisuudestaan huolimatta varsin moninainen: oli pasifis-

mia reaktiona sotaan, sivistyneistön pasifismia, uskonnollista pasifismia, erilaisia rau-

hanjärjestöjä, antimilitarismia.227  

Uskonnollinen pasifismi liittyi Suomessa aseistakieltäytymiseen. Akseli Skutnabbin 

ympärille muodostui uskonnollinen Evankeliset Ystävät -liike, joka ajoi oikeutta aseis-

takieltäytymiseen erityisesti vuosina 1918–1920. Julkisesti aseistakieltäytymistä kannat-

ti myös kristillinen työväenliitto. Hiljaisesti asiaa kannattivat adventistit, baptistit, me-

todistit, helluntaiseurakuntalaiset ja jehovantodistajat. Vuonna 1920 perustettu Sovin-

nonliitto toimi löyhänä yhteenliittymänä uskonnollisten pasifistien keskuudessa.228 

Naisten Äänen uskonnollisuudesta perusteita hakeva ja väkivallaton linja ei sovi ongel-

mitta edellä esiteltyihin suuntauksiin. Se lukeutui jollakin tapaa sivistyneistön pasifis-

miin, kuten havaittiin sisällissotaan liittyvästä kirjoittelusta. Tätä päätelmää tukee myös 

päätoimittajien tausta, hehän olivat kaikki lukeneita naisia. Uskonnollisuus lehdessä oli 

valtavirran luterilaisuutta mutta hyvin harrasta. Myös sitä voidaan selittää toimittajien 

taustalla, sillä uskonnollisuus oli todennäköisesti luontevaa porvarillisille naisasianaisil-

                                                 

226 ”Halajaako ihmiskunta rauhaa?” (pääkirjoitus). NÄ 19.10.1918; Champion, ”Intohimojen politiikkaa” 

(artikkeli). NÄ 9.11.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 26.8.1922; ”Samat asiat 

yhä uusiutuvat” (pääkirjoitus). NÄ 23.9.1922; ”Kaikki naiset mukaan!” (artikkeli). NÄ 15.12.1922; ”Kir-

jahyllyltä – EM. Länsirintamalta ei mitään uutta” (kirja-arvostelu). NÄ 15.1.1930; ”Kirjahyllyltä – Liek-

kipaita” (kirja-arvio). NÄ 31.1.1930; A.K., ”Kirjahyllyltä – Hanns Gobsch: Euroopan tuho 1934” (kirja-

arvostelu). NÄ 15.4.1932. 
227 Cortright 2011, 4, 87–94, 201–229; Hackman & Huumo 1999, 41–44; Kalemaa 2014, 61–62, 75. 
228 Hackman & Huumo 1999, 43–44. 
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le. Esimerkiksi Maikki Friberg aikoi eräässä vaiheessa ryhtyä uskonnonopettajaksi, ja 

uskonto oli hänelle aina tärkeä arvo elämässä229.   

Sota oli Naisten Äänen mukaan pitkälti miehinen ilmiö. Miehet ihailivat sotaa, eivätkä 

he pystyneet tunnustamaan olleensa väärässä. Miehet keksivät sodan uudelleen aina 

noin kahdenkymmenen vuoden välein, joskus aiemminkin. Miehinen Eurooppa oli ajau-

tunut tanssimaan miekkatanssia.230 

Anders Ahlbäckin mukaan mieheys militarisoitiin maailmansotien välisen ajan Suomes-

sa. Sankarillisten jääkärien tarina oli osa mieheyden rakentamista. Se auttoi käsittele-

mään kuolemaa sisällissodan jälkeen, rakensi kuvaa miehisestä kansakunnasta ja toi-

saalta herätti isänmaallista valmiutta uuteen taisteluun ja uhrautumiseen. Suomalaisista 

miehistä haluttiin rakentaa jääkärien tapaisia sankareita. Asepalvelus liitettiin mieliku-

vissa mieheksi kasvamiseen. Asepalveluksen suoritettuaan nuorukaisesta tuli mies, soti-

las ja kansalainen. Sen ajateltiin tuovan nuorelle miehelle kunniaa ja menestystä myös 

siviiliyhteiskunnassa.231 

Suomessa säädettiin asevelvollisuuslaki vuonna 1922232. Armeija ja asepalvelus herätti-

vät monenlaista keskustelua. Armeijan julkisuuskuvaa likasivat jutut juopottelusta, su-

kupuolitaudeista, itsemurhista ja taloudellisista väärinkäytöksistä. Heräsi epäilyjä armei-

jan vaikutuksista nuorisoon.233 Naisten Ääni otti muutamia kertoja suoraan kantaa asi-

aan. Lehden mukaan asevelvollisuusarmeija oli epäkristillisyyttä, koska se tähtäsi so-

taan. Armeijan sijasta maahan olisi pitänyt luoda luja järjestysvalta. Lehti korosti, että 

                                                 

229 Hjelt 1945, 63. 
230 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 10.5.1924; Vilkkari, ”»Naisellinen» maa” (artik-

keli). NÄ 1.2.1937. 
231 Ahlbäck 2011, 141, 275–276, 288, 291; Ahlbäck 2014, 221–222. 
232 Asevelvollisia olivat kaikki Suomen miehet, ja vakinaiseen palvelukseen astui 20 vuotta täyttävien 

ikäluokka. Helpotuksia saattoi saada esimerkiksi sairauden vuoksi. Vuoden 1932 asevelvollisuuslaki 

mahdollisti asepalveluksen suorittamisen omantunnonsyistä muutoin kuin armeijassa. Nykykielisesti kyse 

oli siviilipalveluksesta. Asevelvollisuuslaki 11.11.1922. Suomen asetuskokoelma 270/1922; Asevelvolli-

suuslaki 30.6.1932. Suomen asetuskokoelma 219/1932. 
233 Kalemaa 2014, 90–91. 
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mikäli asevelvollisuuslaki säädetään, pitäisi olla mahdollisuus suorittaa asepalvelus 

esimerkiksi työpalveluna.234 

Elina Martikainen on todennut, että esimerkiksi Pentti Haanpään novellikokoelmassa 

Kenttä ja Kasarmi (1928) esitettiin armeijalaitosta ironisessa ja kritisoivassa sävyssä, 

mikä aiheutti kohun ja julkaisuboikotin kirjailijalle. Haanpää ironisoi muun muassa sitä, 

miten armeijan logiikkana oli välttää sotaa sotaan valmistautumalla. Tällainen oli sopi-

matonta vapaussodan muistoon perustuneessa valkoisessa diskurssissa. Haanpään ta-

paus osoittaa, miten voimakkaita diskurssit ovat. Hän oli lahjakas kirjailija, mutta hä-

nenkin oli kirjoitettava niin, että sai hyväksyntää. Armeijan ja sotilaallisuuden arvostelu 

oli yhtä kuin porvarillisen järjestelmän arvostelua.235 

Naisten Äänen käsitys siitä, että sota oli miehinen ilmiö, sai siis pontimensa todellisuu-

desta, sotaisan miehisyyden rakentamisesta. Mutta miten lehti pystyi arvostelemaan 

vallitsevaa järjestystä, kun monien muiden arvostelulle laitettiin piste, eikä pasifismista 

erityisesti pidetty? Asiaa voidaan selittää yksinkertaisesti sillä, että armeija ja sotilaalli-

suus olivat miesten aluetta, jolloin ajan sukupuoliasetelmassa naisasianaisten käsitykset 

oli helppo sivuuttaa. Tällainen suhtautuminen loi Naisten Äänelle tilan julkisuuteen, 

jossa saattoi kirjoittaa valtavirrasta poikkeavasti. Mutta kapea se tila todennäköisesti oli.  

Lehti oli myös näkemyksillään osa ylikansallista rauhanliikettä, sillä se julkaisi esimer-

kiksi Kansainvälisen manifestin asevelvollisuuden poistamiseksi vuonna 1926. Kirjoit-

tajien joukossa oli monia suomalaisnimiä, eikä kansainvälisessä rauhanliikkeessä erotel-

tu sukupuolen mukaan sitä, mihin sai ottaa kantaa. Manifestia voi tarkastella liitteestä 

2.236    

Mikä sai Naisten Äänen mukaan ihmiset sotimaan? Miehinen vallanhimo ja taloudellis-

ten etujen tavoittelu johtivat usein sotiin. Myös ylimenevä nationalismi esitettiin sodan 

syynä. Yksi vaarallisimmista sodan syistä oli aseteollisuus ja -varustelu. Kun aseita ke-

                                                 

234 Toimitus, ”Reunamuistutuksia edellä olevaan” (vastine). NÄ 18.5.1918; J.A.Mkn., ”Omantunnonar-

kain asevelvollisuus” (artikkeli). NÄ 13.8.1921; J.A. Mkn., ”Omantunnonarkain asevelvollisuus” (artik-

keli). NÄ 26.8.1922.  
235 Martikainen 2013, 107–112. 
236 Ks. Liite 2. 
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hiteltiin ja levitettiin vuosikausia, tarvittiin lopulta vain jokin mitätön syy, josta sota 

saattoi syttyä.237 Sotateollisuus oli suuri tulonlähde, minkä vuoksi siitä hyötyvät henki-

löt yllyttivät kansoja toisiaan vastaan: 

Tehtailijoiden helvetillinen juoni on onnistunut, ja liikkeet jakavat satu-

maisen runsaita osinkoja. Varustusliikkeiden etu vaatii, että sotia syntyy 

sekä että niitä pitkitetään. Nämä pahuuden palvelijat ovat maailmanrau-

han vaarallisimpia, ovelimpia, ja kiivaimpia vastustajia.238 

Asevarustelun vastustaminen oli maailmansotien välisenä aikana keskeinen kysymys 

ylikansallisessa rauhanliikkeessä239, joten Naisten Ääni niveltyi kannoissaan osaksi sitä. 

Myös liiallinen väestönkasvu oli Naisten Äänen mukaan sotien taustalla. Se ajoi kansoja 

siirtomaa-, elinkeino- ja teollisuuskilpailuun, joka ratkaistiin usein sodan avulla. Van-

hoilliset ryhmät kuvailivat suurta syntyvyyttä siunaukselliseksi asiaksi, vaikka todelli-

suudessa väkeä tarvittiin vain kilpailun synnyttämän sodan polttoaineeksi. Kun väestöä 

oli liikaa, saatettiin todeta, että nyt on oikeus hankkia lisää maa-alueita ja hyödykkeitä. 

Naisten Ääni kirjoitti, että tällainen ahneus on vain kansallista turhamaisuutta, eikä yli-

määräinen väestönkasvu ole lupa hyökätä toiseen maahan.240  

Suhtautuminen väestökysymyksiin oli yleisellä tasolla päinvastaista. Keskustelu väestön 

vähenemisestä oli alkanut Euroopassa jo 1800-luvun lopulla, kun havaittiin, että synty-

vyys laski ja erityisesti ylempien sosiaaliryhmien syntyvyys väheni. Suureksi kysy-

mykseksi asia muodostui 1920-luvulla. Ympäri Eurooppaa pyrittiin sosiaalipoliittisesti 

edistämään perheiden perustamista, toimeentuloa ja lapsiluvun kasvua. Suomessa asian 

kanssa tultiin jälkijunassa. Väestöpoliittinen toiminta alkoi viritä 1930-luvun alussa, 

                                                 

237 I.L., ”Pysyväisen rauhan probleemi” (pääkirjoitus). NÄ 7.9.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunas-

ta” (pakina). NÄ 26.8.1922; ”Kaikki naiset mukaan!” (artikkeli). NÄ 15.12.1922; ”Aatteen valta” (pääkir-

joitus). NÄ 20.11.1929; ”Sodan syistä ja rauhan työstä vähäistä valaisua” (artikkeli). NÄ 15.11.1935. 
238 ”Sodan syistä ja rauhan työstä vähäistä valaisua” (artikkeli). NÄ 15.11.1935. 
239 Cortright 2011, 111–126. 
240 L. Hagman, ”Tarkoitus ja tie” (pääkirjoitus). NÄ 24.4.1920; ”Mitä muualta kuuluu?” (pääkirjoitus). 

NÄ 20.6.1925; G.A.B., ”Onko syntyneisyyden vähentyminen kansallinen onnettomuus?” (pääkirjoitus). 

NÄ 17.4.1926; G.A.B., ”Miksikä?” (artikkeli). NÄ 15.5.1926; Margaret Sanger, ”Liika syntyneisyys 

syynä sotiin” (pääkirjoitus). NÄ 21.6.1926; Margaret Sanger, ”Liika suuri syntyneisyys syynä sotiin” 

(artikkeli). NÄ 22.8.1926; ”Sodan syistä ja rauhan työstä vähäistä valaisua” (artikkeli). NÄ 15.11.1935. 
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mutta siinä oli ongelmia. Kansalaissodan seurauksena kapinallisten taloudellinen tuke-

minen tuntui vaikealta, vaikka juuri tämän väestönosan lisääntyminen vaikutti oleelli-

sesti kansan olemassaoloon ja puolustuskuntoisuuteen.241  

Väestön vähenemiseen liittyi myös pelko rodun huononemisesta, ja kuten tunnettua, 

vahvan ja terveen kansakunnan tavoittelu synnytti karmeita ylilyöntejä, äärimmäisenä 

esimerkkinä Saksa. Rotuhygieniaa eli jälkeläisten laadun varmistamista harjoitettiin 

muuallakin. Suomessa säädettiin ajanhengen mukaisesti ja naapureilta esikuvaa saaden 

steriloimislaki vuonna 1935. Se miellettiin lastensuojelu- ja huoltolaiksi. Lakia sekä 

puollettiin että vastustettiin, ja esimerkiksi Tulenkantajat-lehti esitti kritiikkiä.242 Lain 

perusteella oli mahdollista pakkosteriloida tylsämielisiä, vähämielisiä ja mielisairaita, 

jos katsottiin, että ominaisuudet saattaisivat periytyä tai jälkeläiset jäädä heitteille. Myös 

seksuaalirikollisia oli mahdollista steriloida.243 

Naisten Ääni oli siis väestönäkemyksissään sekä rauhanaatteen linjalla että oman aikan-

sa lapsi. Se katsoi liiallisen väestönkasvun johtavan sotaan, jossa ihmiset olivat vain 

tykinruokaa. Steriloimislakia se käsitteli kirjoituksissaan vaihtelevasti. Asian käsittele-

minen tuntui olevan vaikeaa ja kanta riippui kirjoittajasta. Keskimäärin suhtautuminen 

oli varovaisen positiivista, sillä lain katsottiin liittyvän rikollisuuden torjumiseen.244 

Naisten Äänen teksteistä voi poimia moninaisia sodan seurauksia. Lehti piti sodan vai-

kutuksia laaja-alaisina, koska sota levisi aina rintamien taakse. Sota aiheutti surua, hä-

tää, hävitystä, nälkää, kurjuutta, tauteja ja kuolemaa. Sotaa seurasi usein alkoholin kulu-

tuksen kasvaminen ja yleinen tapojen turmelus, esimerkiksi valehtelu. Sodan sekavat 

olot siirsivät sodan väkivallan yhteiskuntaan: tappaminen sodassa madalsi kynnystä 

tehdä väkivaltaa yksityisenä yhteiskunnassa. Sota myös synnytti vihaa kansojen välille, 

mikä saattoi olla juurena uudelle sodalle.245  

                                                 

241 Allen 2008, 25–26; Mattila 1999, 55–56; Sulkunen 1989, 120–122. 
242 Kuusi 2012, 143–149; Mattila 1999, 11–18, 55–56, 323–338.  
243 Steriloimislaki 13.6.1935. Suomen asetuskokoelma 227/1935. 
244 Esim. H.N., ”Muudan meidän päiviemme polttavimpia kysymyksiä”(artikkeli). NÄ 1.2.1934. 
245 ”Työttömyyttä ja nälkää torjumaan” (pääkirjoitus). NÄ 25.5.1918; Kansannainen, ”Kuinka naiset 

rakentavat uutta Suomea” (artikkeli). NÄ 3.8.1918; Lucina Hagman, ”Tarkoitus ja tie” (esitelmä). NÄ 

10.4.1920; Selostaja, ”Pelastakaa lapset” (artikkeli). NÄ 11.2.1922; ”Samat asiat yhä uusiutuvat” (pääkir-
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Naisten Ääni painotti, että sodan vaikutukset tuntuivat aina moninkertaisesti lasten elä-

mässä. Esimerkiksi pitkään jatkunut nälkä ja puutteellinen ravinto aiheuttivat epämuo-

dostumia.246 Naisille sodasta oli yleisten seurauksien lisäksi erikoisharmeja. Monissa 

maissa naisen kansallisuus määräytyi aviomiehen mukaan. Tämän vuoksi esimerkiksi 

ympärysvalloissa asunut mutta saksalaisen kanssa naimisissa ollut nainen olikin yhtäk-

kiä vihollinen, vaikka hän olisi alkujaan ollut vaikkapa ranskalainen.247 Ennen kaikkea 

Naisten Ääni katsoi sodan aiheuttavan naiselle kierteen, jossa hän joutui palvelemaan 

sotaisia päämääriä, vaikka se aiheutti mittaamatonta kärsimystä: 

Kaikkien aineellisia etuja ja vapauslupauksia kerskuvien sanojen takana, 

kaikkien sotahuutojen ja palolauseiden takana, jotka tarkoittavat kansojen 

liikkeelle saamista, on aina vallanpitäjien nyrkki, joka komentaa naista 

lapsia synnyttämään ja sitten antamaan miehensä ja poikansa tapettavaksi 

valtiomiesten käskystä. Häntä sodan kauhut eniten painostavat. Hänen sy-

däntään enin koskee, kun puoliso ja pojat jäävät ainaiseksi tai tulevat ko-

tiin raajarikkoisina vaivaisina. Hänen pitää täyttää työmiesten paikat so-

tatarpeiden valmistuksessa, samalla kertaa kun hänen pitää hoitaa koti-

aan ja niitä lapsia, joita hänellä jo on, sekä vielä hankkia maailmaan uu-

sia niiden sijaan, jotka sota tärvelee ja tappaa.248  

Edellinen lainaus myös tiivistää hyvin Naisten Äänen diskurssien näkemyksen sodasta. 

Sota oli lehden mukaan miesten toimintaa, jonka vaikutukset ulottuivat kauas ja jonka 

kärsimykset nainen sai kantaa. Lehden näkemyksissä sodasta oli sankaruus kaukana. 

Sota vaikutti kaikkiin, koska aina oli joku äiti tai vaimo, jonka mies tai poika särkyi 

sodassa. Miesten sodassa nainen joutui alistumaan käskyihin, jotka johtivat epäinhimil-

                                                                                                                                               

joitus). NÄ 23.9.1922; V. & A., ”Ylös koitetaan päästä” (reportaasi). NÄ 21.10.1922; ”Kaikki naiset 

mukaan!” (artikkeli). NÄ 15.12.1922; M.F., ”Belgia Sodan jälkeen” (matkakertomus). NÄ joulunumero 

1924; ”Mitenkä siitä on päästävä?” (artikkeli). NÄ 7.11.1925; Herännyt, ”Ihmiskunnan suurimmat vihol-

liset” (artikkeli). NÄ 16.10.1927; A–K. R., ”Suomestakin on sana sanottava” (pääkirjoitus). NÄ 

15.5.1931; Toini Iversen, ”Naisten äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; Anni Kaste, 

”Entä Jumalan nuorin lapsi?” (pääkirjoitus). NÄ 1.11.1932; T.R., ”Sodan kynnykselläkö” (pääkirjoitus). 

NÄ 1.10.1938. 
246 Ibidem. 
247 Selostaja, ”Suomalaisen Naisliiton luentokurssit Lahdessa” (reportaasi). NÄ 11.8.1923; E.M.–o., 

”Pohjoismainen Naisasiakongressi Helsingissä” (artikkeli). NÄ 19.7.1924 
248 Margaret Sanger, ”Liika suuri syntyneisyys syynä sotiin” (artikkeli). NÄ 1.11.1926. 
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lisyyksiin. Lainauksessa on myös viittaus siihen, kuinka naiset ensimmäisen maailman-

sodan aikana tekivät miesten töitä, ja sukupuolten roolit muuttuivat. 

Maailmansota vaikuttikin Euroopassa sukupuolten välisiin suhteisiin. Moni sotaan läh-

tenyt mies kuoli tai vammautui henkisesti ja fyysisesti, jolloin käsitykset mahtavasta 

mieheydestä rikkoutuivat. Naiset olivat astuneet miesten tilalle sota-aikana esimerkiksi 

tehdastöissä. Sota avasi ansiotyön mahdollisuuksia, joista ei sodan jälkeen haluttu luo-

pua, vaikka kaikille rintamalta palaaville miehille ei riittänyt töitä. Joillekin naisille an-

siotyö oli valinta, jonka avulla saattoi elää itsenäisesti.249  

Joissakin maissa haluttiin määrätietoisesti säilyttää patriarkaalinen auktoriteetti. Kun 

Mussolini pääsi Italiassa valtaan, naisen tehtäväksi asetettiin koti ja lastensynnyttämi-

nen. Italiassa naisten palkkoja pienennettiin, heidät rajattiin pienipalkkaisiin töihin ja 

naimisissa olevia naisia rohkaistiin jättämään työnsä. Hedelmällinen kuuden lapsen äiti 

sai lahjaksi Mussolinilta itseltään muotokuvan.250  

Sota siis aiheutti naisten elämään ristiriitaisuutta. Sodan aikana he astuivat perinteisten 

roolien ulkopuolelle, mutta sodan jälkeen olisi pitänyt palata takaisiin entiseen. Naisten 

Äänen diskursseissa tämä näyttäytyi monimutkaiselta naisen alistamiselta, jossa naiset 

alistuivat miesten sotaan, jonka jälkeen he alistuivat kehitykseen, joka johtaisi uuteen 

sotaan. Maskuliinisen sodan laaja-alaisilta vaikutuksilta oli vaikea välttyä, ja käsitys 

sodan olemuksesta oli diskursseissa samankaltainen koko tutkittuna aikana.  

 

2.3 Rauhaton ajankuva: Jeesuksen oppien hylkäämistä ja pasifistien 

parjaamista 

Väkivalta ja sota liittyvät kiinteästi rauhan määritelmiin. Usein rauhaan liitetty piirre on 

sodan puuttuminen.251 Mitä voidaan päätellä Naisten Äänen rauhankäsityksestä tähän 

mennessä esitetyn analyysin perusteella? Naisten Äänenkin käsitystä rauhasta on tarkas-

                                                 

249 Allen 2008, 28; Kuusi 2012, 142; Offen 2000, 277–278. 
250 Allen 2008, 51–53; Offen 2000, 283–286. 
251 Cortright 2011, 25. 
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teltava suhteessa väkivaltaan ja sotaan. Lyhyesti rauha tarkoitti niiden poissaoloa. Laa-

jemmin rauha tarkoitti kristillisiin arvoihin sitoutumista, elävien olentojen kunnioitta-

mista, vakautta ja turvallisuutta. Rauhan tilassa naisten ja lasten elämä oli parempaa.  

Aika näyttäytyi rauhattomana Naisten Äänen sivuilla, ja näkemys toistui koko aineistos-

sa. Rauhaa ei ollut yhteiskunnassa eikä maailmassa. Joulurauha oli vain ohimenevä tun-

nelma, sillä jopa kirkonmiehet sanoivat, että sotia on aina ollut ja että niitä tulee aina 

olemaan.252 Ihmiskunta oli ajautunut sekasortoiseen tilaan: 

Mikä huuto ja hälinä ja ryske ja räiske täältä kantautuukaan avaruuteen! 

Epäsointujen tähti. Tai oikeammin: epäsointuisten sydänten tähti.253  

Ajan rauhattomuus merkitsi Naisten Äänessä epäkristillisyyttä. Jumalan rauha ei ollut 

toteutunut maan päällä, ja ihmisen tie oli ollut veristä tietä. Jeesuksen kärsimys oli ollut 

todellista sankaruutta: Häntä lyötiin ja vainottiin, mutta Hän ei vastannut väkivaltaan 

väkivallalla. Myöhempien aikojen nyrkkioikeutta puoltava kasvatus halveksi Jeesuksen 

sankaruutta. Ihmiset palvelivat väkivallan jumalia.254 

Naisten Äänen sivuilta ilmenee, että rauhanaatteen ajajien kansalaiskelpoisuutta ja 

isänmaallisuutta epäiltiin. Väitettiin, että rauhanajajat toimivat yhteistyössä Venäjältä 

vaikuttavien kiihottajien kanssa. Epäilyissä mentiin välillä henkilökohtaisuuksiin, kun 

tiettyjen henkilöiden isänmaallisuutta kyseenalaistettiin julkisesti. Tästä aiheutunut paha 

mieli näkyi myös Naisten Äänen palstoilla.255 Rauhaa tuli silti tavoitella, koska se oli 

ihmisyyskysymys.256  

                                                 

252 ”Mietelmiä murrosaikana” (mielipidekirjoitus). NÄ 25.5.1918; H.E.Vilkemaa, ”Tervehdyssanat” (ar-

tikkeli). NÄ 23.6.1923; ”Se joulu, joka ei vielä ole tullut” (pääkirjoitus). NÄ joulunumero 1923; ”Jos olisi 

joulu aina!” (pääkirjoitus). NÄ 19.12.1925; Sigrid S. Ranne, ”Joulutunnelmaa 1925” (pakina). NÄ 

23.1.1926; ”Ei saa jäädä ohimeneväksi tunnelmaksi” (pääkirjoitus). NÄ 5.12.1926; Toini Iversen, ”Nais-

ten äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; Sylvi Kauhanen, ”Nuoret naiset valveille” 

(pääkirjoitus). NÄ 1.9.1933; ”Aikamme rauhattomuudesta ja rauhankaipuusta” (artikkeli). NÄ 

15.10.1933; Hilja Vilkemaa, ”Lapsi” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1933. 
253 Hilja Vilkemaa, ”Te voisitte olla maan väkevin mahti” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1931. 
254 H. E. V., ”Treuga Dei” (mielipidekirjoitus). NÄ 15.12.1928; Hilja Vilkemaa, ”Te voisitte olla maan 

väkevin mahti” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1931. 
255 ”Mikähän siihen lienee syynä?” (artikkeli). NÄ 27.9.1924; Anna Lenah Elgström, ”Vain ihminen” 

(novelli). NÄ 23.1. / 7.2. / 20.2. / 26.3. / 26.4. / 29.5. / 28.8. / 18.9. ja 2.10.1927; Hilja Vilkemaa, ”Tur-

miollista propagandaa” (pääkirjoitus). NÄ 31.3.1929; Hilja Vilkemaa, ”Suomalainen naisliitto ja rauhan-
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Nuoren tasavallan taistelu kommunismia vastaan sai myös epäluuloisen jahdin piirteitä, 

ja yleinen mielipide samasti pasifistit kommunisteihin.257 Asia tuli esiin esimerkiksi 

WILPF-järjestön Suomen osaston toiminnassa. Järjestön aktiiveja syytettiin kommunis-

tisuudesta ja Neuvostosympatioista. Samalla rauhantyötä tekevien naisten isänmaalli-

suus ja yhteiskuntakelpoisuus kyseenalaistettiin. Esimerkiksi IKL:n kansanedustaja Hil-

ja Riipinen hyökkäsi järjestön toimintaa kohtaan niin lehtien sivuilla kuin eduskunnan 

puhujanpöntössä. WILPF mainittiin Etsivän Keskuspoliisin raportissa, johon oli kerätty 

kaikki kommunismilta haiskahtavat henkilöt ja järjestöt. Vuonna 1934 järjestö yritti 

rekisteröidä uudet säännöt, jotta se olisi voinut ryhtyä perustamaan paikallisosastoja. 

Sääntöjä ei hyväksytty.258   

Olli Koikkalainen on todennut, että rauhanaatetta siedettiin niin kauan, kuin se oli vaa-

raton vallitsevalle järjestykselle. 1920- ja 1930-luvulla ei ollut tilaa valtavirrasta poik-

keaville ajattelijoille kuten antimilitaristi Aarne Selinheimolle. Selinheimo perusti Suo-

men Antimilitaristisen liiton vuonna 1923, ja se vastusti jyrkästi asevelvollisuutta ja 

militarismia. Selinheimon toiminta oli värikästä ja äänekästä. Eräässä manifestissaan 

(v.1925) hän usutti suojeluskuntalaisia ja lottia laskemaan aseet, sopimaan työväen 

kanssa ja jakamaan pukunsa ja omaisuutensa köyhille.259    

Antimilitarismi oli siis se, joka rauhanliikkeessä ärsytti. Kaikkiin kansoihin myönteises-

ti suhtautunut rauhanliike oli uhka yhtenäiskulttuurille, erityisesti vasemmistolainen 

antimilitarismi. Etsivän Keskuspoliisin reaktiona oli niputtaa koko Suomen rauhanliike 

Neuvostoliiton kannattajiksi.260  

Naisten Ääni on hyvä esimerkki siitä, miten pasifisteja tulkittiin väärin. Ja ehkä myös 

haluttiin tulkita väärin? Lehdessä oli rauhanaatetta, ja se vastusti kommunismia. Se oli 

                                                                                                                                               

aate” (avoin kirje maisteri Hilja Riipiselle ynnä muille). NÄ 15.5.1930; Saara Lehtinen, ”Vähän enemmän 

suvaitsevaisuutta” (artikkeli). NÄ 1.6.1932; H.E.V., ”Hymähdyksiä” (pääkirjoitus). NÄ 15.11.1935; 

”Kansainvälinen Naisten Rauhan ja Vapauden Liitto ei ole kommunistinen” (tiedote). NÄ 10.4.1936. 
256 Aksel B-P., ”Ihmisyyden puolesta” (artikkeli). NÄ 17.8.1918; Aate, ”Aatteet velvoittavat” (artikkeli). 

NÄ 16.11.1918; Anja K., ”Siitä on vasta vuosi kulunut” (artikkeli). NÄ 15.2.1919; “Mitä Naisten Ääni 

vuosien kuluessa on tahtonut ja tarkoittanut” (pääkirjoitus).  NÄ 19.12.1920; Toini Iversen, ”Naisten 

äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932. 
257 Kalemaa 2014, 91,101. 
258 Hiidensalo 2007a, 29, 34–36. 
259 Koikkalainen 2007, 39, 65, 74, 154. 
260 Koikkalainen 2007, 153–156. 
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kirjoituksissaan isänmaallinen, mikä tuli erityisesti esiin sen sisällissotaan ja lapuanliik-

keen aikaan liittyvässä kirjoittelussa. Pasifismin ja isänmaallisuuden yhteensopivuutta 

on epäilty universaalisti, jolloin epäilijöille ei ole avautunut se, että maailmanrauhan 

edistäminen voi olla lähtökohdiltaan hyvin isänmaallista. Toisin sanoen rauhaa edistä-

mällä pyritään välttämään oman isänmaan joutuminen sotaan. 

Empaattisesti lukien Naisten Äänen numeroista voi huomata, että rauhan edistäminen 

tuntui välillä varsin raskaalta jaloista päämääristä huolimatta. Herkät ihmisyysaatteen 

ajajat murtuivat monesti ennen aikojaan, 261 niin kuin kävi Juhani Aholle: 

Aika on niin täynnä tuskaa ja hätää, ristiriitaisuuksia ja hälinää, että ne, 

joille on suotu tavallista herkempi kuulo ja syvempi katse, eivät sitä kestä, 

he kun tuntevat kaiken sen ahdistuksen ja epäsoinnun keskitettynä ja yht-

aikaa, jonka muut vain osittain aavistavat.262  

Voi arvella, että Naisten Ääneen aihepiiriä käsitteleviä tekstejä kirjoittaneet olivat var-

sin sitoutuneita rauhanaatteeseen. Heidän aatettaan koetteli sekä rauhaton aika että epäi-

lijät, jotka katsoivat oikeudekseen arvioida ja mitata toisten isänmaallisuutta. Teksteistä 

on havaittavissa kokemus siitä, että rauhanaatteen ajajat eivät saaneet hyväksyntää ym-

päröivältä yhteisöltä, joten rauhanaatteen ajaminen sisälsi paitsi ihmisyysaatteen edis-

tämistä myös taistelua enemmistön käsityksiä vastaan.  

Mielenkiintoisen keskusteluyhteyden ja selitysmahdollisuuden asiaan avaa Ville Kivi-

mäen artikkeli ”Mies, armeija ja vastarinta – Arndt Pekurisen kohtalo kriittisen mieshis-

torian valossa” (2004). 1920- ja 1930-luvulla nuori tasavalta vasta määritteli yksilön, 

kansalaisen ja valtion välisiä suhteita. Kansakunnan rakentamiseen kuului kaikkien yh-

teinen käsitys todellisuudesta ja siitä, mikä oli kansallinen normi. Miehisen miehen kan-

salaisuus liittyi asevelvollisuuteen ja armeijaan. Porvarillisen Suomen käsitys miehen 

                                                 

261 Esim. ”Juhani Aho”(pääkirjoitus). NÄ 9.9.1922; Toveri, ”Aldyt Hultin” (muistokirjoitus). NÄ 

21.6.1924. 
262 “Juhani Aho” (pääkirjoitus). NÄ 9.9.1922. 
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kansalaisihanteesta oli univormupukuinen reservinupseeri, joka kyllä kontrolloi itseään 

ja oli auktoriteettikuuliainen, mutta jolla oli potentiaali väkivaltaan ja tappamiseen.263   

Kivimäki kirjoittaa, että militaristisen miesihanteen rinnalla oli toiseuksia, erilaisia mie-

hiä, jotka olivat valtavirran ulkopuolella mutta jollakin tavalla käsitettäviä. Näitä toisia 

olivat uskonnolliset pasifististit eli ”omantunnon arat” aseistakieltäytyjät, mielisairaat, 

pelkurit, rettelöijät, kommunistit ja typerykset. Myös niin sanotut akateemiset pasifistit 

olivat toisia, joihin lukeutuivat muun muassa Arvi Grotenfelt, Felix Iversen, Aarne Se-

linheimo ja Karl Nickul. Oppineiden miesten pasifismi saatettiin ymmärtää ideologisek-

si kannanotoksi ja harmittomaksi hapuiluksi, kunhan he eivät levittäisi sitä laajemmal-

le.264 Tässä kohtaa Kivimäen päättely on kyseenalaistettavissa. Onhan tullut jo esiin, 

että pasifismissa ärsytti nimenomaan vasemmistolainen antimilitarismi, jota esimerkiksi 

Selinheimo edusti, ja yhteiskunnan suhtautuminen oli tiukkaa. Mutta eihän heitä sentään 

teloitettu, kuten kävi Pekuriselle jatkosodan aikana rintamalla265. 

Kivimäki avaa artikkelissaan aseistakieltäytyjä Arndt Pekurisen henkilön kautta normin 

ja toiseuden rinnalle niin sanotusti kolmannen, käsittämättömän toiseuden. Hän oli työ-

läinen, mutta hän vastusti äärivasemmistolaista oppia aseellisesta vallankumouksesta 

eikä ollut kommunisti. Pekurinen oli työteliäs ja raitis perheenisä. Lopulta hän asetti 

ideologisen taistelun perheen edelle ja pitäytyi kuolemaa uhmaten periaatteissaan. Joten 

tietyllä tapaa hän oli aikansa ihannemies, joita koululaitoksessa ja isänmaallisissa kansa-

laisjärjestöissä pyrittiin kasvattamaan. Edelliseen kokonaisuuteen olisi pitänyt itsestään 

selvästi kuulua valmius aseelliseen maanpuolustukseen, mutta Pekuriselta tämä periaate 

puuttui. Pekurinen ei siis kuulunut normiin eikä käsitettyyn toiseuteen, sen sijaan hän 

kuului johonkin outoon ja määrittelemättömään.266  

Mutta mikä oli naispasifistien asema enemmistön kansalaiskäsityksissä? Naisten Ääni 

kirjoitti toistuvasti sotaa ja väkivaltaa vastaa, joten vastasiko se käsitystä normaalista 

naiseudesta? Asiaa on katsottava ajan suurimman naisjärjestön eli Lotta Svärdin kautta. 

                                                 

263 Kivimäki 2004, 352–353. 
264 Kivimäki 2004, 353–354. 
265 Kivimäki 2004, 354–355. 
266 Kivimäki 2004, 352, 356. 
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Järjestön jäsenistö oli taustaltaan pitkälti keskiluokkaista ja porvarillista. Lotilta vaadit-

tiin tietoa ja taitoa eli jonkin verran koulutusta. Aatemaailmaan kuului uhrautuvaisuus ja 

palvelualttius koti- ja isänmaan hyväksi. Jäsenistö vastusti kommunismia ja uskonnolli-

suus oli hyvin tärkeää. Lotta Svärdin ihanteena oli aktiivinen, reipas, terve ja urheilulli-

nen nainen. Kriisitilanteissa tällainen nainen kykenisi vastaamaan kotirintamasta, lapsis-

ta sekä vanhuksista ja auttamaan miehistä puolustuslaitosta.267 

Naisten Äänen olisi kaikella todennäköisyydellä pitänyt edustaa ajan naiskansalaisuutta. 

Sen kirjoittajat ja tekstit edustivat keskiluokkaista ja porvarillista taustaa. Lehdessä vas-

tustettiin kommunismia. Lehden teksteissä oli isänmaallisuutta ja uskonnollisuutta. 

Mutta koska se kirjoitti jatkuvasti sotaa ja väkivaltaa vastaan, se ei voinut edustaa aseel-

liseen maanpuolustukseen liittyvää naiskansalaisuutta. Lehden käsitykset olivatkin to-

dennäköisesti toiseutta, tai jopa käsittämätöntä toiseutta, sillä kaikki muu oli kohdillaan 

paitsi periaate.   

Tällaiseen oudon toiseuden naiseuteen kuului siis sekä naisasia että rauhanaate, ei pel-

kästään jompi kumpi. Sekä Maikki Fribergin että Hilja Vilkemaan elämäkerroissa on 

viitteitä siihen, että naisasia ja rauhanaate olivat 1920- ja 1930-luvulla ärsyttävä yhdis-

telmä. Esimerkiksi Hilja Vilkemaa sai välillä ”radikaalin ja vaikean” henkilön leiman.268  

Riitta Jallinojan mukaan naisasianaisia oli mukana Lotta Svärdissä, mutta liikkeillä oli 

keskeinen erottava tekijä. Naisasialiike painotti naisten yhtenäisyyttä, ja naisasialiikkeen 

oli vaikea löytää yhteneviä kohtia liikkeestä, joka korosti kansakuntaa ennen naisia. 

Toisaalta uhrautuvaisuutta ja isänmaallisuutta korostaneen Lotta Svärdin oli vaikea 

nähdä naisasialiikkeen aatteita innostavana.269 

Edellistä taustaa vasten se, että Naisten Äänen diskursseissa toistuva merkitys oli puut-

tuva joulu, voidaan ymmärtää syvällisesti. Asiahan olisi helppo kuitata emotionaaliseksi 

herkistelyksi, mutta siitä ei ollut kyse. Lehti kirjoitti huomattavan paljon rauhasta, mutta 

rauhaa ei lehden mukaan ollut. Teksteistä myös kävi ilmi, että rauhanaatteen ajaminen 

                                                 

267 Korppi-Tommola 2001, 84; Latva-Äijö & Pohls 2009, 58–61. 
268 Belinki 1988, 41; Hjelt 1945, 349–350. 
269 Jallinoja 1983, 107. 
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oli henkisesti raskasta, koska yhteiskunta ei hyväksynyt enemmistöstä poikkeamista. 

Diskursseissa esitetty käsitys rauhasta ja rauhanaatteen ajamisesta voidaan ilmaista 

vuoden 1923 joulunumeron pääkirjoituksen sanoin: ”Se joulu, joka ei vielä ole tullut”.   
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3 RESEPTI RAUHAN RAKENTAMISEEN 

3.1 Nainen todellisen kristinuskon ja äidinrakkauden ilmentäjänä 

Naisten Äänen rauhanaate pohjautui kristilliseen maailmankatsomukseen. Sen mukaan 

Jeesus Nasaretilainen oli todellisen sankaruuden ja rohkeuden esikuva, sillä Hän otti 

vastaan iskuja väkivallattomasti ja kehotti rakastamaan vihollistakin. Kristinuskoa oli-

kin tulkittu väärin ja se oli liitetty väärin perustein sotaan. Näin ollen Jumalan lakia ei 

ollut noudatettu.270 

Naisten Ääni kirjoitti, että ihmiset olivat vastanneet suurimpaan rakkauteen "ruoskan 

iskuilla ja kidutuskuolemalla". Maan päällä ei ymmärretty kuin ruoskan rakkautta. Se, 

joka ei ruoskaa rakastanut, sai osakseen halveksuntaa. Maapallo oli pieni onneton tähti 

Jumalan kaikkeudessa, sillä " – – rakkaus ruoskaan on tämän tähden raskain kirous".271 

Raamattu oli intertekstuaalisesti272 monin tavoin esillä Naisten Äänessä. Esimerkiksi 

Matteuksen evankeliumissa esiintyvään Jeesuksen Vuorisaarnaan273 lehti viittasi 

usein.274 Naisten Äänen näkemyksen mukaan erityisesti naisten tuli vastustaa sotaa. 

Rauhanevankeliumin julistaminen oli naisen tehtävä. Koska Raamattua oli tulkittu vää-

rin, naisen tehtävänä oli tulkita sitä uudelleen.275 Näkemykseni mukaan Naisten Äänen 

                                                 

270 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 13.3.1920; Sigrid S. Ranne, ”Joulutunnelmaa 

1925” (pakina). NÄ 23.1.1926; Lucina Hagman, ”Äiti, missä viivyt?” (essee). NÄ 15.12.1931; Toini 

Iversen, ”Naisten äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; Anni Kaste, ”Entä Jumalan 

nuorin lapsi?” (pääkirjoitus). NÄ 1.11.1932; Tilma Hainari, ”Kristittyjen edesvastuu maailman rauhaan 

nähden” (artikkeli). NÄ 15.11.1935; ”Rauhantyön voima” (artikkeli). NÄ 1.2.1936; H.E.V., ”Koko aurin-

kokunnan sairautta?” (pääkirjoitus). NÄ 1.3.1937. 
271 H.E.V., ”Ruoskan rakkautta” (pääkirjoitus). NÄ 20.12.1929. 
272 Käsitteellä viitataan lyhyesti tekstien välisyyteen. Teksteissä on usein viittauksia toisiin teksteihin, ja 

näiden viittauksien tunnistaminen vaikuttaa tekstin tulkintaan. Esim. Lehtonen 1996, 172, 180–182. Ks. 

samasta teoksesta myös intertekstuaalisuuden laajemmasta määrittelystä. 
273 Matt.5–7, Biblia 1776 / Raamattu 1933,1938, elektr. dokumentti. Vuorisaarna sisältää yleisesti tunnet-

tuja Jeesuksen opetuksia, esim. ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsutta-

man” Matt. 5:9, Raamattu 1933,1938, elektr.dokumentti.   
274 M.T., ”Julmuuden korkeakoulu” (artikkeli). NÄ 27.3.1918; ”On kasvatettava uusi katsantokanta” 

(pääkirjoitus). NÄ 7.10.1922; Sigrid S. Ranne, ”Joulutunnelmaa 1925” (pakina). NÄ 23.1.1926; Selma 

Hongell, ”Kompromissiako vai suoraviivaista toimintaa?” (pääkirjoitus). NÄ 20.2.1926; Tilma Hainari, 

”Aikamme suurin valtiollinen kysymys” (artikkeli). NÄ 20.12.1927; Lucina Hagman, ”Hyvä tahto” (pää-

kirjoitus). NÄ 15.1.1933; H.E.V., ”Muuan diktaattorihahmo” (artikkeli). NÄ 1.3.1934; Tilma Hainari, 

”Kristittyjen edesvastuu maailman rauhaan nähden” (artikkeli). NÄ 15.11.1935.   
275 ”On kasvatettava uusi katsantokanta” (pääkirjoitus). NÄ 7.10.1922; ”Kaikki naiset mukaan!” (artikke-

li). NÄ 15.12.1922; Lucina Hagman, ”Mitä nykyhetki naiselta vaatii” (artikkeli). NÄ 31.12.1927; A–K. 
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teksteissä oli kaipausta alkukristillisyyden aikaan, koska lehti kirjoitti paljon Jeesukses-

ta ja Raamatun väärästä tulkinnasta, johon oli ajauduttu myöhempinä aikoina. 

Naisen asema oli todellisuudessakin erilainen alkukirkossa kuin myöhempinä aikoina. 

Naiset saattoivat toimia alkuseurakunnissa samoissa rooleissa kuin miehet: opettajina, 

saarnaajina, kastajina. Kun seurakunnan toimintaa järjestettiin kodeissa, jotka olivat 

antiikin aikana naisten valta-aluetta, naisella saattoi olla näkyviä rooleja.  Tämä muuttui, 

kun kristinusko sai enemmän kannattajia. Rooman yhteiskunnan sukupuolijärjestelmäs-

sä julkiset tehtävät olivat miesten alaa, ja levittäytyessään kristinuskon oli sopeuduttava 

valtakunnan arvoihin ja tapoihin. Naisten toimintamahdollisuuksia alkukirkossa on 

myös selitetty Jeesuksen mahdollisella naismyönteisyydellä, mutta se on Raamattuun 

perustuva tulkintakysymys.276  

Alkuaikojen kristillisyyden kaipuuseen viittaa myös se, että Naisten Ääni oli pitkälti 

absoluuttisen pasifismin kannalla, ja se perusteli sitä kristinuskon todellisella sanomalla. 

Cortrightin mukaan alkuaikojen kristillisyydessä pasifismi oli ehdotonta. Kun kristinus-

kosta tuli Rooman valtionuskonto, asepalveluksesta tuli kristittyjen kansalaisvelvolli-

suus. Marginaaliin jäi pieni ryhmä, joka pyrki elämään Jeesuksen väkivallattomien op-

pien mukaisesti.277 Myöhemmin esimerkiksi luterilaisuudessa sotaa on perusteltu tul-

kinnalla kahden regimentin opista. Siinä valta jakautuu hengelliseen eli Jumalan valtaan 

sekä maalliseen valtaan. Oppia on tulkittu esimerkiksi siten, että sen mukaan Jumala on 

säätänyt maallisen vallan, ja sen vuoksi maallisella vallalla on oikeus käyttää miekkaa 

yhteiskunnan järjestyksen turvaamiseksi.278 

On hyvin todennäköistä, että Naisten Äänen toimittajilla oli tietoa alkuaikojen kristilli-

syydestä, sillä he olivat kaikki opiskelleet jopa huomattavan paljon, ja esimerkiksi 

Maikki Friberg aikoi ryhtyä uskonnonopettajaksi279. Tämä tietysti vahvistaa käsitystä, 

että lehden rauhanaate oli ainakin jossakin määrin sivistyneistön pasifismia. Toisaalta 

                                                                                                                                               

R., ”Suomestakin on sana sanottava” (pääkirjoitus). NÄ 15.5.1931; Lucina Hagman, ”Vastatuulessa” 

(artikkeli). NÄ 1.1.1934; H.E.V., ”Elämänsanoma ja sen julistajat” (pääkirjoitus). NÄ 1.4.1934; H.E.V., 

”Voiko naisesta tulla Kristuksen kantaja?” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1934.  
276 Ahola et al. 2002, 10–17; Marjanen 2002, 38, 52. 
277 Cortright 2011, 212. 
278 McGrath 2012, 172; Poteri 2009a, 304; Poteri 2009b, 60–61. 
279 Hjelt 1945, 63. 
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feminismi ja uskonto yhdistyivät joidenkin feministien ajattelussa jo 1800-luvulla, jol-

loin osa feministeistä vaati Raamatun ja kristinuskon uudelleen tulkintaa, mutta kaikille 

feministeille uskonto ei ollut silloinkaan keskeinen arvo280. Mikään itsestään selvä vaih-

toehto uskonnollinen perustelu ei siis ollut, joten Naisten Äänen uskonnollisuudessa oli 

kyse toimittajien henkilökohtaisen maailmankuvan heijastumisesta lehteen. 

Lehden teksteissä kaipuu alkuaikojen kristillisyyteen voidaan tulkita myös reaktioksi 

omaan aikaan. Ensimmäisessä maailmansodassa tieteellis-teknillinen kehitys kääntyi 

ihmistä vastaan, kun sota-aseet saivat aikaan suurta tuhoa. Henkisten arvojen ja tekno-

logisen kulttuurin välillä koettiin olevan syvä ristiriita. Filosofi Oswald Spenglerin teos 

Länsimaiden perikato (1918–1922) oli näkemys maailmanhistoriasta, siitä miten kult-

tuurit syntyvät, kehittyvät ja kuolevat. Aikalaiset tulkitsivat teoksen esitykseksi nimen-

omaan omasta ajastaan.281 Toisaalta 1920- ja 1930-luvulla elämään tuli moderneja ilmi-

öitä: jazzmusiikkia, elokuvia, uutta teknologiaa kuten autoja, radioita ja gramofoneja. 

Myös valokuvaus yleistyi ja naisten ulkonäkö muuttui, kun hiukset ja helmat lyhenivät. 

Median vaikutus ihmisten elämässä lisääntyi ja uskonnollisuuden merkitys väheni.282 

Tällaisessa ajassa unelma ja ehkä utopiakin naiselle ystävällisestä ympäristöstä, jossa 

silti kunnioitetaan perinteisiä arvoja ja rauhanaatetta, tuntui ehkä houkuttelevalta. 

Naisten tuli siis edistää Rauhanruhtinaan tahtoa, mutta miten Naisten Äänen teksteissä 

ajateltiin sen toteutuvan? Äidinrakkaus oli Jumalan lain toteuttaja maan päällä. Siinä oli 

ihmiskunnan jaloimpien tunteiden juuri, ja isänrakkaus syntyi heijastuksena äidinrak-

kaudelle. Näistä kahdesta tunteesta kehittyi edelleen ystävyys, toveruus sekä isänmaan-, 

vapauden-, taiteen- ja tieteenrakkaus. Naiset eivät kuitenkaan vielä olleet ymmärtäneet, 

että äidinrakkaus tarkoitti rauhan ja väkivallattomuuden edistämistä. Tämän tunteen 

täytyi jalostua naisten sydämissä, minkä jälkeen naiset voisivat liittyä sodan vastaiseen 

taisteluun yli maiden rajojen.283  

                                                 

280 Kinnunen 2014, 61–79. 
281 Salmi 2012, 335. 
282 Kuusi 2012, 139; Salmi 2012, 336. 
283 Toimitus, ”Ystävillemme” (toimituksen palsta). NÄ 22.6.1918; ”Äidinrakkaus” (artikkeli). NÄ joulu-

numero1923; Hilja Vilkemaa, ”Te voisitte olla maan väkevin mahti” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1931; Anni 

Kaste, ”Uusi nainen – tulevaisuuden rakentaja” (pääkirjoitus). NÄ 1.7.1933; ”Aikamme rauhattomuudes-
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Naisten Ääni siis kirjoitti paikoin hyvin korkealentoisesti naiseudesta aikana, jolloin 

perheenemäntä oli läntisen kulttuurin naisihanne. Esimerkiksi Marttojen Emäntälehti ja 

vuonna 1922 aloittanut Kotiliesi edustivat arvomaailmaa, jossa kodinhoitotaito oli yl-

peyden aihe.284  

Naisten Äänen mukaan äidinrakkaus oli hiipunut aikojen kuluessa. Miesten luomassa 

maailmassa vallitsi voiman oikeus, eikä äitihenki voinut vaikuttaa siinä. Äitiys oli ollut 

vanhoina aikoina arvostetumpaa, mutta patriarkaalisuus syrjäytti äitiyden ylevän käsit-

teen. Koska naisen asema oli heikentynyt historian saatossa, nainen ei ollut kyennyt 

ajamaan rauhaa.285  

Rauha ja naisten asema liittyivät siis Naisten Äänen näkemyksissä toisiinsa: Rauhan 

vallitessa naisen asema ja vaikutusvalta saattoivat parhaiten kasvaa. Naisten oikeuksien 

laajentaminen puolestaan toi yhteiskuntaan rauhaa ja rakkautta.  Käytännössä rauhan ja 

naisen aseman edistämisen saattoi aloittaa vaaliuurnilla.286 

Naisten Äänen teesi oli se, että yhteen liittyessään naiset voisivat olla joukkovoima, 

joka tuo maan päälle rauhan. Äidinrakkauden voimaa korostettiin kalevalaisissa mer-

keissä:  

Vielä kerran mäet mätkyvät, norot nousevat naisen tieltä, joka etsii ka-

donnutta poikaansa. Vielä kerran hän haravoi kokoon pirstaleet, eikä ai-

noastaan haravoi, vaan liittää luut lihaa myöten ja rakentaa uudelleen 

ihmisen.287 

                                                                                                                                               

ta ja rauhankaipuusta” (artikkeli). NÄ 15.10.1933; H.N., ”Naisten rauhantyö ja sen uusin vaihe” (haastat-

telu). NÄ 15.11.1935; H.E.V., ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät on kutsuttava Jumalan lapsiksi” 

(pakina). NÄ 20.12.1927; T.R., ”»Sota vai rauha?»” (pääkirjoitus). NÄ 17.9.1939; Kaisu Snellman, ”In-

himillinen viisaus on pettänyt” (pääkirjoitus). NÄ 15.9.1939. 
284 Försti & Hagner 2006, 104. 
285 Irja Vihuri, ”Nainen ja sota” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 26.10.1918; Bertel Nyberg, ”Soturinaisia 

vanhassa pohjolassa ynnä muualla” (artikkeli). NÄ 1.3.1934; Bertel Nyberg, ”Eräs ikivanha kulttuurion-

gelma – Matriarkaatti uudessa tieteen valossa” (pääkirjoitus). NÄ 15.5.1934; Anni Kaste, ”Enemmän 

rakkautta!” (pääkirjoitus). NÄ 1.5.1938. 
286 ”Kohtia Lucina Hagmanin tervehdyspuheesta” (pääkirjoitus). NÄ 15.3.1924; Piiskuri, ”Vaalit ovat 

ovella” (artikkeli). NÄ 15.3.1924; Lucina Hagman, ”Minkälaisena näitte naisasian suunnan sinä aikana, 

jolloin yleinen äänioikeus saatiin ja minkälaisena näette sen nyt?” (artikkeli). NÄ 15.3.1932. 
287 L.H., ”Naisellisuuden koettelemus” (artikkeli). NÄ 14.12.1918. 
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Edellisessä lainauksessa on selvä intertekstuaalinen viittaus Kalevalan runoon, jossa 

Lemminkäisen äiti haravoi poikansa osia Tuonelan joesta288. Raamatun ohella Naisten 

Ääni siis viittasikin hyvin usein Kalevalaan. Erityisen usein lehden sivuilla esiintyi ni-

menomaan Lemminkäisen äiti289. Vertauskuvilla haettiin todennäköisesti vakuuttavuutta 

omalle argumentaatiolle, sillä Naisten Ääni oli mielipidelehti, joka kilpaili lukijoista 

toisten lehtien kanssa. Lemminkäisen äidin väkevä hahmo sopi sekä lehden käsityksiin 

että oli voimallinen mielikuvien herättäjä. Toisaalta lehden voimakas uskonnollisuus 

saattoi myös karkottaa joitakin lukijoita, sillä kaupallisia ja sisällöltään kevyempiä nais-

tenlehtiä alkoi ilmestyä jo 1920- ja 1930-luvulla.   

On olennaista huomata, että Naisten Äänessä äitiys ei tarkoittanut pelkästään biologista 

äitiyttä. Eripuraisessa ajassa tarvittiin yhteiskuntaäitiyttä: myönteistä uskoa ihmisiin, 

rohkeutta, lämpöä ja rakkautta. Toiminnallaan naiset voisivat madaltaa yhteiskunnan 

ristiriitoja.290 Naisen toimialuetta oli sekä koti että yhteiskunta, joissa molemmissa tar-

vittiin naisellista vaikutusta: 

– – yhteiskuntakin tarvitsee puhdistamista, valvontaa ja tuulettamista ai-

van kuin kotikin, miten sielläkin pitää vallita rauha ja järjestys, hyvä tahto 

ja keskinäinen rakkaus, muuten siellä, kuten huonosti hoidetussa, eripu-

raisessa kodissa, on varsin raskas elää ja tulla toimeen.291 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen äitiyttä alettiin korostaa Euroopassa uudella taval-

la, ja se muodostui kansalaisvelvollisuudeksi. Lasten synnyttäminen ja kasvattaminen 

oli ikuinen ja pyhä tehtävä. Kotiäitiyttä arvostettiin korkealle, mutta työssäkäynti oli 

useille naisille pakko. Sota sai avioliittomarkkinoiden vaa`an vinoon, ja toisaalta palkat 

saattoivat olla niin alhaisia, että perheeseen tarvittiin kaksi elättäjää. Äitiyteen sisältyi 

                                                 

288 Kalevala 1849, runo 15, erityisesti säkeistöt 300–310, elektr.dokumentti. 
289 L. Onerva, ”Lemminkäisen äiti” (runo). NÄ 8.5.1918; L.H., ”Naisellisuuden koettelemus” (artikkeli). 

NÄ 14.12.1918; Helmi Takala, ”Äitien päivänä”. NÄ 4.10.1919; E.M.–o., ”Pohjoismainen Naisasiakong-

ressi Helsingissä” (artikkeli). NÄ 21.6.1924; H.E.V., ”Näen suurta unta synnyinmaani tulevaisuudesta” 

(pääkirjoitus). NÄ 28.4.1933; H.E.V., ”Muuan diktaattorihahmo” (artikkeli). NÄ 1.3.1934; H.E.V., ”Un-

temme päivä” (pääkirjoitus). NÄ 15.12.1937; Kirjamies, ”Kalevalainen nainen – Hieman patsaskysymyk-

sestä ja ihanteesta” (artikkeli). NÄ 1.3.1939; O.M–a., ”Suomen Nainen” (pääkirjoitus). NÄ 15.11.1939. 
290 ”Ohjelmaa olisi laajennettava” (pääkirjoitus). NÄ 30.5.1925; H.E.V., ”Käytäntöönsovellutusta” (pää-

kirjoitus). NÄ 15.4.1930; Vilkkari, ”Äideistä ja äideille” (artikkeli). NÄ 1.5.1937. 
291 ”Ohjelmaa olisi laajennettava” (pääkirjoitus). NÄ 30.5.1925 
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myös yhteiskunnallisuutta. Naisten aloja poliittisessa vaikuttamisessa olivat erityisesti 

sosiaaliset kysymykset.292 

Ajatus yhteiskunnallisesta äitiydestä oli esiintynyt suomalaisessa naisasialiikkeessä jo 

1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Silloin ajateltiin, että nainen toisi yhteiskuntaan rak-

kautta ja rauhaa ja että naiset käyttäisivät luonnostaan yhteiskunnallisia oikeuksiaan 

maailmanrauhan hyväksi. Yhteiskunnallisen äitiyden idea oli yleinen kaikissa naisjär-

jestöissä myös maailmansotien välisellä ajalla. Kodin piirissä toimimisen ohella naiset 

voisivat osallistua politiikkaan ja hyödyntää saavutettuja etuja. Yhteiskunnallisen äitiy-

den idea rajasi naisen alueen politiikassa kotitalouskysymyksiin, huoltotyöhön, opetus-

toimeen, raittiuteen ja siveellisyyteen. Samanlainen yhteiskunnallisen toiminnan suku-

puolittainen jako oli myös ulkomailla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa nais-

ten toimialuetta 1920-luvulla olivat rauhankysymykset, raittius ja kaksinaismoraali.293  

Voi todeta, että Naisten Äänen diskursseissa yhteiskunnallinen äitiys korostui enemmän 

kuin biologinen äitiys. Yhteiskunnalliseen äitiyteen sisältyi lehden näkemyksissä suuri 

tehtävä: Jumalan tahdon ja Jeesuksen oppien toteuttaminen rauhaa rakentamalla. Rau-

han edistäminen oli erityinen feminiininen tehtävä, ja se oli keskeinen osa lehden rau-

hanaatetta.  

Lehden yhteiskunnallisen äitiyden teemaa voidaan selittää toimituksellisella taustalla. 

Lehti tuli naisasialiikkeen piiristä, ja voi ajatella, että päätoimittajat toteuttivat omassa 

elämässään yhteiskunnallista äitiyttä. Hehän olivat toimittajia, naisasianaisia, opettajia 

ja kirjailijoita. Kun he esimerkiksi kirjoittivat Naisten Ääneen rauhanaatetta käsitteleviä 

tekstejä, he toteuttivat omalla toiminnallaan yhteiskunnallista äitiyttä.   

Naisten Äänen rauhanaate liittyi myös ylikansalliseen rauhanliikkeeseen, jossa femi-

nismi-pasifismi oli yhtenä suuntauksena. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen feminis-

tien toiminta keskittyi kansainvälisesti rauhaan, vapauteen, demokratiaan, konfliktinrat-

kaisuun ja aseidenriisuntaan. Monien näkemyksissä käsitteen feminismi sisältö alkoi 

                                                 

292 Allen 2008, 22–27; Kuusi 2012, 143–144; Nevala-Nurmi 2014, 236; Ks. maailmansotien välisen ajan 

äitiydestä myös Allen 2005. 
293 Försti & Hagner 2006, 80, 106; Nevala-Nurmi 2014, 236. 
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laajeta, ja sanan korvaajaksi esitettiin esimerkiksi sanaa humanisti. Kaikki feministit 

eivät tätä hyväksyneet, vaan jotkut katsoivat, että feministien tulisi pysytellä feminis-

missä, naisen aseman parantamisessa.294  

Feminismin laajaa tulkintaa edustivat esimerkiksi brittiläiset Vera Brittain, Helena 

Swanwick ja Virginia Woolf. Heille feminismi oli pasifismia ja pasifismi feminismiä. 

He olivat myös absoluuttisia pasifisteja. Josephine Eglin on löytänyt heidän feminismi-

pasifismistaan kolme yhdistävää tekijää. Heidän teesiensä mukaan: 1) Naisilla oli vel-

vollisuus pyrkiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen joko poliittisesti tai kirjoittamalla. 2) 

Naiset olivat ulkopuolisia sekä politiikasta että sodasta, joten he saattoivat suhtautua 

sotaan kriittisemmin. Naiset myös kärsivät sodasta lastensynnyttäjinä enemmän kuin 

miehet, joten suhtautuminen sotaan oli lähtökohtaisesti erilaista. 3) Sekä naisten alista-

misen että sodan taustalla oli voimaan perustuva järjestys. Kun moraalisuus korvaisi 

voimaan perustuvan järjestyksen, naiset voisivat olla vapaita ja turvassa.295      

Tulkintani mukaan Naisten Ääni oli diskursseissaan feminismin laajan merkityksen 

kannalla. Lehden ihmisyysaate vastasi feminismin käsitettä, mutta lehti ymmärsi femi-

nismin laajasti eli siihen sisältyi paitsi naisten asioiden ajamista myös laajempaa vaikut-

tamista esimerkiksi rauhankysymyksissä. Lehden feminismi-pasifismi pohjautui voi-

makkaasti kristinuskoon. Feminismi, pasifismi ja uskonto muodostivatkin aatteellisen 

kolmikon, joka on havaittavissa lehden diskursseista koko tutkitulla ajalla.  

 

3.2 Henkinen ja todellinen aseidenriisunta tuo rauhan 

Naisten Äänen käsityksissä rauhanrakentaminen alkoi henkisellä aseidenriisunnalla. 

Sota oli vain häpeällinen tottumus, josta oli mahdollista päästä eroon valistamalla ja 

kasvattamalla. Lehti huomautti, että historia tunsi muitakin vääriä tottumuksia, esimer-

kiksi orjuuden ja kaksintaistelun, joista on ollut vaikea päästä eroon. Sodan selittämätön 

                                                 

294 Offen 2000, 370–373. 
295 Eglin 1999, 154–160. 
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ristiriita oli se, että yksityisen tekemänä murha oli rikos, mutta valtion nimissä tehtynä 

se olikin kunniakas teko.296  

Ville Kivimäen mukaan kansalaiset puettiin armeijassa, suojeluskunnissa ja lottajärjes-

tössä univormuihin, mikä merkitsi valtiokontrollin ulottumista ihmisen yksityiseen alu-

eeseen – kehoon. Harmaat asut viittasivat pidättyväisyyteen, itsekontrolliin ja uskonnol-

liseen hartauteen. Oli oltava palvelualtis ja uhrautuva. Sotilaiden ja suojeluskuntalaisten 

pukuihin liitettiin vielä edellisten lisäksi väkivallan oikeutus. Univormuun pukeuduttu-

aan miehet edustivat valtion väkivaltamonopolia, tosin kontrolloidusti, ja olivat sivii-

liyhteiskunnan tappamiskieltojen ulkopuolella.297 Naisten Äänelle tällainen logiikka oli 

mahdoton. 

Kasvatustavoissa oli lehden mukaan ollut epäkohtia. Sotaisuuteen kasvatettiin kodissa, 

koulussa ja kirkossa. Esimerkiksi historianopetuksessa oli keskitytty liialti sotiin, sota-

päällikköihin ja sotien rauhantekoihin. Historian oppikirjojen ja etenkin historianopetta-

jien ajatussuuntaa olisi pitänyt muuttaa, sillä sotien esittäminen puolustussotina vääristi 

ihmisten ajattelua. Myös sanomalehdistö avusti kirjoittelullaan sotaisuuden synnyttä-

mistä, ja esimerkiksi sopimattomat elävät kuvat saattoivat edistää rauhattomuutta.298 

Miten esimerkiksi kansakouluissa todellisuudessa opetettiin historiaa? Maalaiskansa-

koulun opetussuunnitelma 1925 antoi etusijan isänmaan historialle. Opetuksessa tuli 

keskittyä rauhanomaiseen historiaan, ja sotaisia ja valtiollisia tapahtumia tuli käsitellä 

vain sen verran, mikä oli välttämätöntä kokonaiskuvan luomiseksi. Puolustus- ja va-

                                                 

296 ”Kaikki tulee kerran kotia” (pääkirjoitus). NÄ 31.12.1918; ”On kasvatettava uusi katsantokanta” (pää-

kirjoitus). NÄ 7.10.1922; ”Ei saa jäädä ohimeneväksi tunnelmaksi” (pääkirjoitus). NÄ 5.12.1926; ”Ihmi-

set unohtavat saamansa opetuksen liian nopeasti” (pääkirjoitus). NÄ 7.2.1927; ”Kesken suurta pimeyttä 

heikkoja valonsäteitä II” (pääkirjoitus). NÄ 16.10.1927; H.E.V., ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät 

on kutsuttava Jumalan lapsiksi” (pakina). NÄ 20.12.1927; ”Hilja Vilkemaa, "Turmiollista propagandaa" 

(pääkirjoitus). NÄ 31.3.1929. 
297 Kivimäki 2004, 351. 
298 U. Kivistö,”Elävät kuvat ja lasten rikollisuus” (artikkeli). NÄ 10.4.1920; Kirjatoukka, ”Kirjahyllyltä – 

Maria Jotuni: Jussi ja Lassi” (kirja-arvostelu). NÄ 25.1.1922; ”Kevään enteitä” (pääkirjoitus). NÄ 

6.5.1922; ”Professori Ruinin puhe Lucina Hagmanin juhlassa”. NÄ 23.6.1923; ”Eikö olisi jo syytä täy-

sikäännökseen” (pääkirjoitus). NÄ 23.6.1923; ”Naiset ja sota II” (artikkeli). NÄ 21.2.1925; ”Ei saa jäädä 

ohimeneväksi tunnelmaksi” (pääkirjoitus). NÄ 5.12.1926; ”Kesken suurta pimeyttä heikkoja valonsäteitä 

II” (pääkirjoitus). NÄ 16.19.1927. 
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paussotia voitiin käsitellä tuoden esiin miehuus, uhrautuvuus ja sankarimieli. Maail-

mansodan kauhuja ja tuskaa ei saanut unohtaa.299 

Vuoden 1925 opetussuunnitelmaa oli laatimassa eri eturyhmiä edustava komitea, ja se 

oli luonteeltaan mietintö ja ohjeistava, eli se ei sitonut opettajia mitenkään.300 Opetus-

suunnitelma silti kuvastaa 1920- ja 1930-luvun Suomessa vallinnutta kasvatusilmapiiriä. 

Leena Kosken mukaan sisällissodan seurauksena ihmiskuva301 kyseenalaistettiin, ja 

kansansivistystyöntekijöiden usko sekä kansaan että omaan työhön horjui. Kansansivis-

täjät piristyivät hetkellisestä lamaannuksesta nopeasti toimintaan, ja sivistys oli laajen-

nettava koskemaan kaikkia kansanluokkia. Kasvatustyön tuli perustua kristillisyyteen ja 

isänmaallisuuteen, peruslähtökohtana oli tehdä kahtia jakautuneesta kansasta yksi ja 

yhtenäinen suomalainen kansa. Kansakoulu oli keskeinen toimija tässä kasvatustyössä, 

koska sillä oli mahdollisuus kitkeä pahan alkujuuret eli lastenkasvatuksen puutteet.302 

Naisten Ääni kirjoitti historianopetuksesta todennäköisesti siksi, että monet toimittajista 

olivat itse opettajia. Esimerkiksi Hilja Vilkemaa oli muun muassa historianopettaja, 

joten hänellä oli omakohtaista näkemystä asiaan. Kun lehti kritisoi sotien opettamista 

puolustussotina, se kritisoi samalla valkoista diskurssia. 

Naisten Ääni piti tärkeänä, että lapsia kasvatetaan tuntemaan myötätuntoa kaikkia luotu-

ja kohtaan. Erityisesti poikien kasvatuksessa oli Naisten Äänen mukaan korjattavaa. 

Äidit osallistuivat sotien synnyttämiseen omalta osaltaan, kun he sallivat poikien leikkiä 

esimerkiksi tinasotamiehillä. Poikia oikein kasvatettiin sotaisiksi, kun heidän annettiin 

leikkiä rajuja leikkejä. Leikkien ja lelujen olisikin pitänyt olla pelastavaa ja säilyttävää 

laatua.303  

                                                 

299 Komiteanmietintö 1925:14, 14, 112–113. 
300 Atjonen & Uusikylä 2005, 57. 
301 Kasvatukseen sisältyy tietynlainen ihmiskuva, joka muotoutuu kunakin aikana vuorovaikutuksessa 

ympäröivään maailmaan. Se perustuu ymmärrykseen ihmisen luonteesta, toisaalta se sisältää toiveita 

paremmasta tulevaisuudesta. Ihmiskuvaan sisältyy käsitys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. 

Kasvattaminen, kouluttaminen, opettaminen ja sivistäminen kytkeytyvät ihmiskuvaan. Koski 2011, 159. 
302 Koski 2011, 170–172. 
303 Opettaja, ”Kirjahyllyltä – Elin Munsterhjelm: Eläinkohtaloita” (kirja-arvostelu). NÄ 25.3.1922; Tähys-

täjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 28.4.1923; ”Naiset ja sota II” (artikkeli). NÄ 21.2.1925; 

Lydia Lyytikäinen, ”Rauhan aatteen kehittäminen kodeissa ja kouluissa” (pääkirjoitus). NÄ 10.4.1927.  
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Kun äidinrakkaus ei ollut jalostunut, naiset kasvattivat lapsia osin väärällä tavalla. Toi-

saalta kasvatustapaa ei ollut helppo muuttaa, sillä se herätti vastusta:   

Kun pojat joutuvat naisopettajien kasvatettaviksi ja nämä kieltävät heiltä 

nuo villit leikit ja tappelut, pudistetaan päätä ja valitetaan, että pojat ko-

vin naisistuvat, he kun rupeavat kiltisti käyttämään hyppynuoraa ja innos-

tuvat kaikenlaisiin rauhallisiin leikkeihin.304 

Naisellinen kasvatustapa ei soveltunut ajan ilmapiiriin. Militarisoituun mieheyteen kas-

vattamisessa oli armeijalla oma tehtävänsä. Armeija jatkoi kansakoulun kasvatusta, joka 

oli saattanut jäädä keskenkin. Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista huolimatta asevelvol-

lisissa oli luku- ja kirjoitustaidottomia vielä 1930-luvullakin. Armeijassa tapahtui paluu 

koulunpenkille opiskelemaan esimerkiksi historiaa isänmaallisessa hengessä. Armeijalla 

oli omia aapisiaan, joista tavattiin esimerkiksi: ”Ki–vää–ri on so–ti–laan mor–si–an”.305 

Naisten Äänen näkemyksen mukaan rauha oli siis kasvatuskysymys, ainakin osin. Se 

piti jossakin määrin rauhanomaisuutta luonnollisempana naiselle, kun taas mies oli so-

tainen. Suhtautuminen oli hieman ristiriitaista. Samankaltainen ristiriita on tullut esiin 

Kaisa Vehkalahden tutkimuksessa. Vehkalahden mukaan Naisten Äänen 1920-luvun 

kirjoittelu tyttöjen kasvatuksesta oli ristiriitaista, mitä tulee sukupuolisopimukseen. Su-

kupuolten erot olivat kasvatuksen tulosta, ne eivät olleet luonnollisia eroja. Silti naisten 

yhteiskunnallisen osallistumisen tarvetta perusteltiin naisten siveellis-moraalisella 

ylemmyydellä, äidillisellä hellyydellä, hyväsydämisyydellä ja luontaisilla kasvattajan 

taidoilla.306 Ehkä sellainen ajattelu, että sukupuolten sosiaaliset erot olisivat pelkästään 

kasvatuksen tulosta, oli liian radikaalia vielä 1920- ja 1930-luvulla. 

Samaan aikaan kun Naisten Ääni kirjoitti rauhankasvatuksesta, saksalaistyttöjä kasva-

tettiin sietämään ja toteuttamaan väkivaltaa niin, että esimerkiksi koulutyttö saattoi pitää 

juutalaisen lyömistä etuoikeutenaan. Natsien propagandassa juutalaiset kuvattiin vaaral-

lisena ja irstaana uhkana arjalaiselle naisväestölle. Tällainen mittatilaustyönä tehty ai-

                                                 

304 Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 28.4.1923. 
305 Kalemaa 2014, 92–93. 
306 Vehkalahti 2000, 170. 
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vopesu kohdistui tunneherkkään ja intiimiin, jolloin se oli todella tehokasta. Niinpä tyt-

töjen ja nuorten naisten reaktio esimerkiksi marraskuun 1938 kristalliyöhön307 oli huo-

mautella vain sekasotkusta. Juutalaisviha leimahti naisissakin lopulta niin voimalliseksi, 

että he saattoivat silmää räpäyttämättä tappaa juutalaislapsia.308  

Fasismin vaarallisuus oli yleisesti selvää feministi-pasifisteille, mutta he joutuivat huo-

maamaan, ettei valistaminen ja kampanjointi auttanut, eikä heillä ollut vaikutusvaltaa 

asioihin.309 Jälkikäteen on vaikea tietää, miten tarkasti aikalaiset ymmärsivät ja tiesivät 

fasismin kasvatustavoitteet. Naisten Äänessä käsitys näyttäisi olleen se, että kasvatus 

sekä yleisesti että juuri fasismissa johti pelkästään poikien ja miesten sotaisuuteen. Mut-

ta asiassa palataan takaisin lehden ristiriitaiseen käsitykseen sukupuolten olemukselli-

sesta väkivaltaisuudesta.  

Naisten Äänen mukaan henkiseen aseidenriisuntaa liittyi paitsi kasvatusta myös monen-

laisten humaanien ajatusten edistämistä. Sekä Euroopan tasolla että kansojen sisällä oli 

kasvatettava veljeyttä ja yhteistuntoa. Keskinäisestä vihasta piti siirtyä rakentavaan yh-

teistyöhön. Euroopan tasolla voitiin tehdä esimerkiksi taloudellista yhteistyötä, jotta 

maanosa kehittyisi ja kohoaisi.310 

Pan-eurooppalaisuuden kansainvälinen esikuva oli kreivi Coudenhove-Kalergin, joka 

kirjoitti Paneurooppa-teoksen (1923). Erityisesti pasifistien keskuudessa esiintyi aja-

tuksia Pan-Euroopasta, joka olisi yhdistynyt niin, että maanosan sisäinen sota olisi mah-

dottomuus. Jotkut haaveilivat poliittisesta unionista. Myös poliitikot osallistuivat aja-

tuksen esillä pitämiseen, esimerkiksi Ranskan pääministeri Aristide Briand esitti aloit-

teen (1929) Euroopan kansojen unionista Kansainliitolle.311 

                                                 

307 Mm. juutalaisten synagogia poltettiin, juutalaisliikkeiden ikkunoita rikottiin ja juutalaisia pahoinpidel-

tiin sekä vietiin keskitysleireille. Lower 2013, 41–44. 
308 Lower 2013, 41–44, 185. 
309 Offen 2000, 365–367. 
310 Selostaja, ”Pelastakaa lapset” (artikkeli). NÄ 11.2.1922; ”Europan Yhdysvallat” (pääkirjoitus). NÄ 

6.5.1922; ”Samat asiat yhä uusiutuvat” (pääkirjoitus). NÄ 23.9.1922; Felix Iversen, ”Maikki Friberg 

rauhantaistelijana” (artikkeli). NÄ 2.12.1927; Lucina Hagman, ”Eurooppa isänmaamme” (artikkeli). NÄ 

20.12.1929; ”Sodan syistä ja rauhan työstä vähäistä valaisua” (artikkeli). NÄ 15.11.1935; T.R., ”»Sota vai 

rauha?» ” (pääkirjoitus). NÄ 17.9.1939. 
311 Heikkilä 2000, 1–2, 70; Lehti 2012, 114–115; Martikainen 2013, 127. 
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Ajatus yhdistyneestä Euroopasta sai Suomessa kannatusta kirjallisuuspiireissä. Tulen-

kantajat ryhmässä oli kiinnostusta asiaan, ja esimerkiksi toimittaja Erkki Vala kannatti 

aatetta syvästi. Asia oli esillä hänen toimittamassaan Tulenkantajat-lehdessä sekä Tu-

lenkantajain Seurassa. Tavoitteena oli vastustaa kansallisuus- ja sotakiihkoa sekä kan-

nattaa Euroopan Yhdysvaltojen luomista.312 Pauli Heikkilän mukaan Rauhaa kohti -lehti 

kirjoitti Pan-Euroopasta, mutta ei kovin paljon. Aihetta alettiin käsitellä vuoden 1929 

lopulla.313 Tulenkantajat-lehden ja Rauhaa Kohti -lehden Pan-Eurooppa kirjoittelu näyt-

tää niveltyneen Aristide Briandin aloitteen ympärille. 

Heikkilä esittää, että Jaakko Forsman olisi ollut Suomen ensimmäinen pan-

eurooppalainen. Forsman ehdotti artikkelissaan ”Englanti, Ranska ja Eurooppa. Poli-

tiikka ja moraali” Euroopan kansainliittoa. Artikkeli kirjoitettiin vuonna 1923, eli sa-

moihin aikoihin kuin Coudenhove-Kalergin teos tuli tunnetuksi, mutta se julkaistiin 

vasta vuonna 1935. Heikkilän mukaan Forsman tuli mahdollisesti itsenäisesti pan-

eurooppalaisiin ajatuksiin.314 Katson, ettei päätelmä voi pitää paikkaansa. Naisten Ääni 

kirjoitti Pan-Euroopasta ainakin jo vuonna 1922315, mihin todennäköisesti vaikutti kiin-

nostus kansainvälisiin virtauksiin ja rauhanliikkeeseen. Forsman saattoi toki olla tietä-

mätön Naisten Äänen kirjoittelusta, mutta hän ei silti ollut ensimmäinen pan-

eurooppalaisuuden esittäjä Suomessa tässä ajankohdassa.  

Heikkilä on pyrkinyt pro gradu -tutkielmassaan kumoamaan väitettä, jonka mukaan 

pan-eurooppalaisuus oli läheistä rauhanliikkeelle. Suomessa toimi lyhyen aikaa 1930-

luvulla Suomen pan-eurooppalainen yhdistys, mutta ajatussuunta oli marginaalissa. 

Rauhaliitto ei kokenut Pan-Eurooppaa omakseen, koska siitä näytti tulevan Kansainlii-

ton korvaaja.316 Naisten Äänessä pan-eurooppalaisuus oli tärkeää, joten Heikkilän nä-

kemys on hieman liian yleistävä. Kysymys on oikeastaan siitä, että suomalaisen nais-

asialiikkeen rauhanaate on tehokkaasti sivuutettu aikaisemmassa tutkimuksessa. Pää-

telmät tehdään luonnollisesti olemassa olevan tiedon varassa. 

                                                 

312 Heikkilä 2000, 10; Martikainen 2013, 107, 126–127. 
313 Heikkilä 2000, 68. 
314 Heikkilä 2000, 18. 
315 ”Europan Yhdysvallat” (pääkirjoitus). NÄ 6.5.1922. 
316 Heikkilä 2000, 70,107–109. 
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Käsitys siitä, millainen yhteenliittymä Pan-Euroopan tulisi olla, vaihteli kannattajien 

kesken.317 Euroopan kansojen välinen veljeys ei tarkoittanut Naisten Äänelle kansallis-

ten rajojen häivyttämistä tai isänmaallisuuden unohtamista. Päinvastoin jokaisella kan-

salla oli oikeus rakastaa omaa isänmaataan; jokaisella kansalla oli velvollisuus elää ja 

tehdä työtä isänmaan eteen. Kiihkeä ja ylimenevä nationalismi, joka uhkasi toisia kan-

soja, oli silti asia erikseen. Ihmiskunta tarvitsi siis sekä isänmaallisuutta että suvaitse-

vaisuutta, sekä rakkautta omaan maahan että kykyä antaa arvoa toisillekin.318 Naisten 

Äänelle Pan-Eurooppa oli siis kansallisvaltioiden Eurooppa, jossa tehtiin tiivistä yhteis-

työtä. 

Lehden käsityksissä suvaitsevaisuudella oli kuitenkin raja, joka kulki väkivallassa ja 

epäoikeudenmukaisuudessa. Esimerkiksi Intiaa lehti piti vanhana kulttuurimaana. Siellä 

oli kuitenkin piirteitä, joita ei voinut hyväksyä. Naisten Ääni kirjoitti, että naisen asema 

oli varsin heikko. Naisen ainoana tehtävä oli synnyttää poikalapsia, ja tytöistä tuli usein 

lapsiäitejä, jotka kärsivät fysiologisista ja henkisistä ongelmista. Mies saattoi kohdella 

vaimoaan miten halusi. Intialaisen lesken asema oli kaikista vaikein: vanhoina aikoina 

lesket poltettiin elävältä, ja vaikka tämä oli myöhemmin kielletty, leskiä halveksittiin 

edelleen pohjattomasti.319 

Naisten Äänen mukaan kansallisella tasolla oli olennaista kyky yhteistyöhön, mitä tuli 

yhteiskuntarauhaan. Yhteiskunta saattoi pysyä koossa vain, jos se oli yksimielinen. Ja 

valtiolla oli mahdollisuus menestymiseen vain, jos yhteiskunta oli vahva. Tämän vuoksi 

keskinäisestä vihasta oli päästävä eroon320:  

                                                 

317 Heikkilä 2000, 109. 
318 Aksel B-P., ”Ihmisyyden puolesta” (artikkeli). NÄ 17.8.1918; I.L., ”Pysyväisen rauhan probleemi” 

(pääkirjoitus). NÄ 7.9.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 26.10.1918; ”Mitä 

Suomi enin tarvitsee?” (pääkirjoitus). NÄ 26.10.1918; H.H–s., ”Nainen yhteiskunnallisena tekijänä” 

(artikkeli). NÄ 19.4.1919; ”Valojuovia kesken pimeyttä” (pääkirjoitus). NÄ 25.9.1920;  Selostaja, 

”Pelastakaa lapset” (artikkeli). NÄ 11.2.1922; ”Europan Yhdysvallat” (pääkirjoitus). NÄ 6.5.1922; 

”Samat asiat yhä uusiutuvat” (pääkirjoitus). NÄ 23.9.1922; Felix Iversen, ”Maikki Friberg 

rauhantaistelijana” (artikkeli). NÄ 2.12.1927; Lucina Hagman, ”Eurooppa isänmaamme” (artikkeli). NÄ 

20.12.1929; Saara Lehtinen, ”Vähän enemmän suvaitsevaisuutta” (artikkeli). NÄ 1.6.1932; ”Sodan syistä 

ja rauhan työstä vähäistä valaisua” (artikkeli). NÄ 15.11.1935; T.R., ” »Sota vai rauha?»” (pääkirjoitus). 

NÄ 17.9.1939. 
319 A.Ä., ”Naisen asemasta Intiassa” (artikkeli). NÄ 13.9.1924. 
320 ”Astukaamme omaa latuamme” (pääkirjoitus). NÄ 25.6.1922; Tilma Hainari, ”Naiset rauhatyössä 

Genevessä” (artikkeli). NÄ 15.3.1932. 
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Ei vaahdolle rakenneta temppeleitä eikä vihalle perusteta tulevaisuutta. 

Sisäinen yhteydentunto on jokaisen kansan, on koko ihmiskunnan elineh-

to.321 

Naisten Äänen ajatusmallin mukaan henkistä aseidenriisuntaa seurasi todellinen asei-

denriisunta. Aseidenriisunnan todettiin kuitenkin olevan ajan vaikein kysymys. Aseista 

oli joka tapauksessa päästävä eroon, koska ne olennaisesti mahdollistivat väkivallan ja 

sodan. Aseidenriisunnan tuli tapahtua hitaasti ja asteittain.322 

Naisten Äänen rauhanrakentamissuunnitelma jatkui vähittäisellä militarismin poistami-

sella. Kun aseet olisi riisuttu, sen jälkeen voitaisiin luopua armeijoista ja asevelvollisuu-

desta. Järjestysvallasta ei kuitenkaan pitänyt luopua kokonaan, sitä tarvittiin, jotta yh-

teiskunnassa säilyi järjestys. Korjattavaa siinäkin asiassa silti oli. Poliisivoimiin tarvit-

tiin Naisten Äänen mukaan lisää naisia, sillä esimerkiksi siveellisyysrikostapauksissa 

vain naiset osasivat käsitellä asioita tarpeeksi hienotunteisesti.323  

Naisten Ääni heijasteli naispoliisiasiassa naisjärjestöjen kantoja laajemmin, sillä Korp-

pi-Tommolan mukaan Suomen Naisten Kansallisliitossa käsiteltiin asiaa monin tavoin. 

Liiton piiristä tehtiin esimerkiksi matkoja Englantiin, jossa tutustuttiin maan naispolii-

sien työhön. Liitto välitti asiasta lehtiin artikkeleita, joita kirjoitti esimerkiksi Tilma 

Hainari. Tarkoituksena oli osoittaa naispoliisien hyödyllisyys ja tarpeellisuus.324 Tätä 

väylää pitkin artikkeleita aiheesta tuli myös Naisten Ääneen. 

                                                 

321 Hilja Vilkemaa, ”Mitä me tahdomme?” (pääkirjoitus). NÄ 27.9.1930. 
322 ”Naiset ja sota II” (artikkeli). NÄ 21.2.1925; A–K. R., ”Suomestakin on sana sanottava” (pääkirjoitus). 

NÄ 15.5.1931; Tilma Hainari, ”Naiset rauhatyössä Genevessä” (artikkeli). NÄ 15.3.1932; Tilma Hainari, 

”Asevarustusten supistamiskonferenssin tähänastinen tulos” (pääkirjoitus). NÄ 1.9.1932; Cecil, ”Kaikille, 

joille maailmanrauha on sydämen asia” (artikkeli). NÄ 10.4.1933; ”Aikamme rauhattomuudesta ja 

rauhankaipuusta” (artikkeli). NÄ 15.10.1933; ”Sodan syistä ja rauhan työstä vähäistä valaisua” 

(artikkeli). NÄ 15.11.1935. 
323 Elli Tavastähti, ”Sotilaskysymys” (artikkeli). NÄ 18.5.1918; Toimitus, ”Reunamuistutuksia edellä 

olevaan” (vastine). NÄ 18.5.1918; Tähystäjä, ”Katsaus omasta ikkunasta” (pakina). NÄ 7.9.1918; 

Selotaja, ”Naiset poliiseina” (artikkeli). NÄ 15.11.1919; Selostaja, ”Poliisikoulu naisille” (artikkeli). NÄ 

11.12.1919; A.–K.R., ”Epäinhimillistä” (artikkeli). NÄ 26.8.1922; J.A. Mkn., ”Omantunnonarkain 

asevelvollisuus” (artikkeli). NÄ 26.8.1922; Anni Rautiainen, ”Sananen naispoliisiasiasta” (pääkirjoitus). 

NÄ 9.9.1922; Inkeri Alroth, ”Naispoliisityö Englannissa” (artikkeli). NÄ 30.4.1930. 
324 Korppi-Tommola 2001, 72–74. 



 

85 

 

Kun Naisten Ääni kirjoitti toistuvasti aseista ja armeijasta luopumisesta, herää kysymys, 

mikä oli lehden suhde maanpuolustukseen. Maanpuolustus käsitettiin teksteissä henkistä 

laatua olevaksi. Esimerkiksi vuonna 1930 lehdessä ilmaistiin, että maanpuolustus oli 

isänmaallinen kansalaisvelvollisuus, joka täytettiin suojaamalla koteja pahuutta ja tur-

melusta vastaan, kasvattamalla ja valistamalla sekä suojelemalla kulttuuriperintöä. Kan-

salaisten tuli työskennellä ahkerasti yhteiskunnan osana.325  

Naisten Äänen diskursseista on siis löydettävissä keinoja rauhan edistämiseen, jopa yh-

tenäinen rauhanrakentamissuunnitelma, jossa siirryttiin henkisestä aseidenriisunnasta 

todelliseen aseidenriisuntaan. Naisen osa oli oleellinen. Nainen oli äidinrakkautensa 

vuoksi sopiva kasvattaja ja valistaja, joka voisi ohjata henkistä aseidenriisuntaa. Lehti 

asetti naiselle myös yksityiskohtaisempia tehtäviä rauhan suhteen. Koska liikaväestö oli 

osallisena sotien kehitykseen, naisen tuli ohjata kehitystä syntyvyyskontrolliin. Hänen 

tuli kieltäytyä olemasta pelkkä lastensynnyttäjä. Väestönkasvua oli ehdottomasta rajoi-

tettava, jotta sodista päästäisiin eroon. Lisäksi naisen tuli kehittää rauhanomainen keino, 

jolla riitoja voitaisiin ratkaista.326 Lehden teksteistä ei selviä, millainen tämä rauhan-

omainen riitojenratkaisumalli voisi käytännössä olla.  

Naisten Äänen diskursseissa näkemys rauhan edistämisestä oli samankaltainen koko 

tutkittuna ajanjaksona. Yksittäisistä teemoista se korosti paljon kasvatusta, valistusta ja 

ajattelutavan muutosta, mitä selittää toimittajien opettajatausta. Maikki Friberg, Hilja 

Vilkemaa ja Anni Rautiainen toimivat välillä opettajina. Sylvi Kauhanen puolestaan 

kirjoitti lastenkirjoja. He siis todennäköisesti pohtivat kasvatuskysymyksiä ammatilli-

sesti, mikä heijastui myös Naisten Ääneen. Kasvatus ja valistus olivat olennainen teema 

sen vuoksi, että henkinen aseidenriisunta perustui siihen. Rauhan rakentaminen alkoi 

kasvatuksesta, koska edes kaikissa naisissa äidinrakkaus ei ollut syttynyt.      

   

                                                 

325 Eevi Takala, ”Kansalaisvelvollisuudet” (artikkeli). NÄ 30.4.1930. 
326 Irja Vihuri, ”Nainen ja sota” (vastaus kiertokyselyyn). NÄ 26.10.1918; ”Mitä siis tällä hetkellä on 

tekeminen?” (pääkirjoitus). NÄ 26.4.1919; ”Ihmiskunnan äideille” (pääkirjoitus). NÄ 16.2.1924; 

Margaret Sanger, ”Liika suurin syntyneisyys syynä sotiin” (artikkeli). NÄ 22.8.1926; Toini Iversen, 

”Naiset, älkää sulkeko sydäntänne ja tahtoanne rauhanvaatimukselta!” (artikkeli). NÄ 15.2.1931; Toini 

Iversen, ”Naisten äänioikeus ja sen käyttäminen” (artikkeli). NÄ 15.1.1932; Lucina Hagman, ”Hyvä 

tahto” (pääkirjoitus). NÄ 15.1.1932; "Suomen naisille!" (vetoomus). NÄ 1.11.1935. 
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LOPPULAUSE 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Naisten Ääni -lehden väkivallan, sodan ja rauhan 

diskursseja vuosilta 1918–1939. Olen analysoinut lehden näkemyksiä aihepiiristä sekä 

pyrkinyt hahmottamaan lehden rauhanaatteen linjaa. 

Lehti erotteli diskursseissaan useita fyysisen väkivallan muotoja. Yhteiskunnan väkival-

taa olivat naisiin ja lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset sekä naisten tekemät lapsen-

murhat. Myös eläimien kaltoinkohtelua lehti piti tuomittavana väkivaltana. Sodan väki-

valta puolestaan esitettiin järjestelmällisenä murhaamisena.  Lehti ei hyväksynyt kuo-

lemantuomiota rangaistuskeinona, eikä yhteiskunnan epäkohtia tullut muuttaa väkival-

loin. Lehden suhtautuminen väkivaltaan oli siis pitkälti ehdottoman kielteistä. 

Sotaa lehti piti diskursseissaan maskuliinisena ilmiönä, jonka vaikutukset levisivät laa-

jalle. Sotien keskeisiä syitä olivat vallantavoittelu, ahneus, liiallinen väestönkasvu ja 

aseteollisuus. Ajan ääriliikkeet fasismi ja kommunismi nähtiin suurina väkivallan ja 

sodan aiheuttavina uhkina. Sotaa oli vastustettava, koska erityisesti naiset ja lapset jou-

tuivat kärsimään sodasta monin tavoin. Naiselle sota aiheutti kierteen, jossa hän joutui 

kestämään kuolemaa, hoitamaan haavoittuneita, tekemään miesten työt kotirintamalla ja 

synnyttämään uusia lapsia kuolleiden tilalle. 

Rauha tarkoitti Naisten Äänen diskursseissa sodan ja väkivallan poissaoloa. Jos sekä 

yhteiskunnassa että maailmassa oli rauhaa, naisten ja lasten elämä oli parempaa. Rauhan 

vallitessa naisten oikeudet kasvoivat, jolloin nainen kykeni vaikuttamaan suotuisasti 

yhteiskuntaan. Lehti näki oman aikansa kuitenkin hyvin rauhattomana sekä yhteiskun-

nassa että koko ihmiskunnassa. Rauha oli kadonnut maailmasta ja pasifisteja parjattiin.  

Naisten Äänen rauhanaate oli kristillistä ja feminististä. Lehden näkemyksien mukaan 

kristinusko oli väkivallattomuuden usko, jonka esikuvana oli Jeesus Nasaretilaisen toi-

minta. Ihmiset olivat aikojen kuluessa hyljänneet Mestarin opit, minkä vuoksi naisen oli 

ryhdyttävä julistamaan rauhanevankeliumia. Naisen tehtävänä oli rakentaa rauhaa, kos-

ka naisella oli äidinrakkautta, johon kaikki jaloimmat tunteet ihmisessä perustuivat. 

Naisen suuri tehtävä oli yhteiskunnallinen äitiys eli vaikuttaminen äidinrakkaudella sekä 
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yhteiskunnassa että kansojen välillä. Rauhan rakentaminen oli siis Naisten Äänen mu-

kaan erityisesti feminiininen tehtävä.  

Naisten Äänen diskurssien mukaan rauhan rakentaminen alkoi henkisellä aseidenriisun-

nalla. Liian pitkään oli vallinnut käsitys, jonka mukaan sota oli luonnollista. Ajatteluta-

poja voitiin muuttaa valistamalla ja kasvattamalla. Lapsia tulikin kasvattaa pienestä asti 

rauhaan, ja äidinrakkautensa vuoksi nainen oli sopiva kasvattaja. Rauhankasvatukseen 

kuului olennaisesti suvaitsevaisuus ja yhteistunto, kyky nähdä hyvää sekä omassa kan-

sassa että toisissa.   

Henkistä aseidenriisuntaa seurasi todellinen aseidenriisunta. Aseet ja asetehtaat oli tu-

hottava, minkä jälkeen olisi mahdollista luopua armeijoista ja asevelvollisuudesta. Myös 

muut sodan syyt tuli poistaa. Naisella oli mahdollisuus vaikuttaa ja ohjata kehitystä syn-

tyvyyskontrolliin, jolloin liikaväestön aiheuttama paine sotiin katoaisi. Naisen tehtävänä 

oli myös kehittää keino ratkaista riitoja rauhanomaisesti. Kun tällainen keino olisi ole-

massa, sodat katoaisivat. 

Lehden pasifismin yleislinja pysytteli samankaltaisena koko tutkitun ajan, ja suuria 

muutoksia siinä ei tapahtunut. Lehden pasifismi oli feminististä, uskonnollista ja abso-

luuttista. Havaitut muutokset kirjoittelussa liittyivätkin ajankohtaisiin tapahtumiin ja 

kehityskulkuihin. Lehden absoluuttisessa pasifismissa poikkeus oli Suomen sisällissota, 

jossa lehti hyväksyi valkoisten väkivallan pragmaattisesti puolustuksena. Erityisesti 

fasismin esiinmarssi Saksassa muutti sekä lehden suhtautumista Saksaan että näkemyk-

siä rauhan edistämisen mahdollisuuksista. Fasismi näyttäytyi lehdessä paikoin jopa suu-

rempana uhkana kuin kommunismi. 

Lehden diskurssit heijastelivat ylikansallisen rauhanliikkeen virtauksia kuten fasismin 

vastustamista, aseidenriisuntaa ja pan-eurooppalaisuutta. Myös ajatus henkisestä ja to-

dellisesta aseidenriisunnasta ilmensi kansainvälistä rauhanliikettä. Erityisesti lehti näyt-

tää olleen osa ylikansallista rauhanliikettä, jossa oli feministisiä vaikutteita. Esimerkiksi 

fasismin antifeminismin havaitseminen ja feminismin käsittämien laajasti ihmisyysaat-

teena olivat perua kansainvälisistä virtauksista. Naisten Äänen termi feminismille oli 

ihmisyysaate, jonka tärkein aate oli rauha.  
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On huomattava, että ylikansallisessa rauhanliikkeessä absoluuttinen feminismi-pasifismi 

oli silti marginaalissa. Näitä ajatuksia edustivat esimerkiksi brittiläiset Vera Brittain, 

Helena Swanwick ja Virginia Woolf, joille feminismi oli pasifismia ja päinvastoin. 

Muutoin ylikansallisessa rauhanliikkeessä linja oli toisenlainen: absoluuttinen pasifismi 

korostui heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja 1920-luvulla, mutta 1930-luvun 

kuluessa absoluuttisten pasifistien leiri alkoi tyhjentyä ääriliikkeiden kiristäessä ilmapii-

riä. Naisten Äänen sitoutumista marginaalissa olleeseen absoluuttiseen pasifismiin selit-

tävät varmasti kokemukset sisällissodasta. 

Keskeinen tutkimustulos on siis se, että lehti oli diskursseissaan kristillinen, feministi-

nen ja pasifistinen. Ylikansallisen rauhanliikkeen virtauksien ja sisällissodan vaikutuk-

sien ohella asiaa selittävät toimittajien taustat. Toimittajat olivat naisasianaisia ja vaikut-

tivat Suomalaisessa Naisliitossa. Heille feminismin ja pasifismin yhdistäminen oli to-

dennäköisesti luontevaa, koska molempiin ideologioihin on vanhastaan kuulunut oikeu-

denmukaisuuden vaatimus. Monille naisasianaisille rauha oli ihmisyyskysymys. Naisten 

Äänen toimittajat toteuttivat yhteiskunnallista äidillisyyttä, kun he kirjoittivat rauhanaat-

teesta lehteen. 

Erityisesti päätoimittajista on mainittava Maikki Friberg ja Hilja Vilkemaa, koska he 

toimittivat lehteä tutkitulla ajalla useita vuosia. Heidän vaikutuksensa lehteen näyttäisi 

olleen keskeinen. Maikki Friberg piti rauhaa ajan tärkeimpänä kysymyksenä, ja hänen 

maailmankuvansa oli vahvasti uskonnollinen, mikä heijastui todennäköisesti myös 

Naisten Ääneen. Myös Hilja Vilkemaan arvomaailmaan kuului rauhanaate, ja hän oli 

myös historianopettaja. Erityisesti Vilkemaan tausta selittää, miksi Naisten Ääni korosti 

rauhankasvatuksen ja historianopetuksen merkitystä. Myös muilla toimittajilla oli opet-

tajataustaa.   

Näkemys siitä, onko nainen ja mies olemuksellisesti väkivaltainen, sotaisa tai rauhan-

omainen, oli lehdellä ristiriitainen. Yhteiskunnassa mies teki enemmän väkivaltaa, mut-

ta myös naiset syyllistyivät siihen. Sotaa ja aseita lehti piti naiselle luonnottomana, ja 

rauhan rakentaminen oli jatkumona tähän naiselle luonnollinen tehtävä. Sotaa lehti 

luonnehti usein miehiseksi ja miesten toiminnasta aiheutuvaksi ilmiöksi. Toisaalta Nais-

ten Ääni katsoi rauhan olevan kasvatuskysymys. 
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Naisten Äänen diskurssien kautta avautui marginaalissa olleiden pasifistien näkökulma 

1920- ja 1930-luvun Suomeen. Maanpuolustushenkisessä valkoisessa Suomessa pasi-

fismi yhdistettiin usein kommunismiin. Naisten Ääni -lehden kohdalla asia kääntyi iro-

niseksi. Se oli kannanotoissaan hyvin isänmaallinen, mitä osoittaa esimerkiksi sen suh-

de sisällissotaan. Lehti asetti siinä itsenäisyyden ja isänmaan aatteen edelle. Lehti myös 

vastusti aktiivisesti kommunismia. Silti lehden teksteistä kävi ilmi yhteiskunnan epäilys 

pasifisteja kohtaan. Yhteiskunnan marginaalissa oli raskas hengittää, jolloin kysyttiin 

lujaa luottamusta omaan aatteeseen. Ristiriitaisessa ja painostavassa ajassa alkukristilli-

syys oli unelma, joka kantoi aatetta. 

Naisten Ääni edusti myös porvarillisen, keskiluokkaisen ja sivistyneen naisen pasifis-

mia. Havainto laajentaa kuvaa suomalaisesta pasifismista, sillä aikaisempaan käsityk-

seen maailmansotien väliseltä ajalta on kuulunut vasemmistolainen antimilitarismi, us-

konnollinen pasifismi, järjestöpasifismi ja sivistyneen miehen pasifismi. Lehti oli profii-

liltaan ja näkemyksiltään todellakin marginaalissa, kun ajan naiskansalaisuuden ihanne 

oli maanpuolustustyöhön osallistuva lotta. Marginaalinen asema kuitenkin mahdollisti 

sen, että lehti saattoi toteuttaa näkemyksiään ja aatettaan julkisessa sanassa. Militarisoi-

dun mieheyden aikakaudella feminismi-pasifismi ei ollut ehkä lopulta niin suuri ärsyke 

yhteiskunnalle kuin aseistakieltäytyjät ja antimilitaristit.  

Naisten Ääni toteutti kapeassa julkisen sanan tilassa rauhanaktivismia. Voi todeta, että 

kyse oli rauhanaktivismista, sillä lehti piti rauhanaatetta jatkuvasti esillä. Se osoitti vä-

kivallan ja sodan taustalla olleita syitä sekä niiden seurauksia. Lehdessä myös pohdittiin 

jatkuvasti sitä, miten rauhaa olisi mahdollista rakentaa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on lyhyesti tullut esiin, että rauhanaatetta pyrittiin edistä-

mään naisasialiikkeessä 1920-luvulla. Tutkimukseni vahvistaa tätä ja osoittaa, että se oli 

keskeinen kysymys 1920- ja 1930-luvulla ainakin osalle naisasianaisista, sillä Naisten 

Äänihän oli naisasialiikkeen julkaisu. Luonteva jatkotutkimuksen aihe olisikin naisasia-

liikkeen rauhanaatteen tarkasteleminen.        
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Naisten Ääni -lehti vuosina 1905–1949 ja viralliset sananvapausolot 

 

* Painovapauslaki 4.1.1919. Suomen asetuskokoelma 1/1919. 

Painovapauslain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella oli oikeus julkaista painokir-

joituksia ilman viranomaisten ennakkotarkastusta. Samaan aikaan kuitenkin tiukennet-

tiin rikoslakia (Laki lisäyksestä Rikoslain 16. lukuun 4.1.1919. Suomen asetuskokoelma 

Vuosikerrat Lehden numeroita 

vuosikerrassa 

Pää- tai vastaava toi-

mittaja 

Julkista sanaa sääte-

leviä määräyksiä 

1905 1 (näytenumero)  Ennakkosensuuri pois-

tettiin 1905. 

1906–1908 12 Maikki Friberg  

1909–1910 24 Maikki Friberg  

1911 24 ja joulunumero Maikki Friberg  

1912–1913 27 Maikki Friberg  

1914–1920 40 Maikki Friberg Sotasensuuri 1914–

1917. 

Sisällissodan sensuuri 

1918.  

Painovapauslaki 

1919.* 

1921–1926 24 Maikki Friberg  

1927 24 Numerot 1–19: 

 Maikki Friberg 

Numerot 20–24: 

 väliaikainen toimitus-

kunta** 

Laki epäsiveellisten 

julkaisujen levittämi-

sen ehkäisemisestä 

1927.*** 

1928–1930 24 Hilja Vilkemaa Ns. Kommunistilait. 

18.11.1930–

31.12.1935.**** 

1931–1932 24 Anni Rautiainen  

1933 24 Sylvi Kauhanen  

1934–1937 24 Hilja Vilkemaa Ns. Kiihotuslaki 

14.4.1934–

31.12.1936.***** 

1938–1939 24 Tuuli Reijonen Sotasensuuri. 

1940–1941 12 Tuuli Reijonen Sotasensuuri. 

1942–1945 12 Lempi Hanhisalo Sotasensuuri. 

1946–1949 1 (joulunumero) Göta Salovius Sotasensuuri lakkasi 

1947. 
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1/1919), jonka mukaan rangaistavaksi tuli esimerkiksi laillisen yhteiskuntajärjestyksen 

loukkaaminen ja halventaminen.  

** Anni Rautiainen, Ada Äijälä, Helle Cannelin ja Hellin Hendolin.  

*** Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 28.1.1927. Suomen 

asetuskokoelma 23/1927. 

 

Lailla rajoitettiin sellaisten painotuotteiden, kirjoituksien, kuvallisten esitysten ja mui-

den tuotteiden myymistä ja levittämistä, joiden katsottiin loukkaavan sukupuolikuria ja 

siveellisyyttä. 

 

**** Tasavallan suojelulaki 18.11.1930. Suomen asetuskokoelma 336/1930;  

Laki valtiopäiväjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta 18.11.1930. Suomen asetuskokoelma 

337/1930;  

Laki Suomen vaalilain muuttamisesta 18.11.1930. Suomen asetuskokoelma 338/1930;  

Laki vapausrangaistusten koventamisesta 28.11.1930. Suomen asetuskokoelma 

354/1930;  

Asetus kovennetun vapausrangaistuksen täytäntöönpanosta 28.11.1930. Suomen asetus-

kokoelma 355/1930; 

Laki sotatilasta 26. päivänä syyskuuta annetun lain säännösten soveltamisesta sotavoi-

man liikekannallepanon sattuessa 28.11.1930. Suomen asetuskokoelma 356/1930;  

Laki maalaiskuntain kunnallislain muuttamisesta 5.12.1930. Suomen asetuskokoelma 

377/1930;  

Laki rikoslain voimaanpanoasetuksen 22 §:n muuttamisesta 23.1.1931. Suomen asetus-

kokoelma 13/1931; 

Laki lisäyksestä ja muutoksesta rikoslain 11. lukuun 23.1.1931. Suomen asetuskokoelma 

14/1931; 

Laki lisäyksestä rikoslain 16. lukuun 6.2.1931. Suomen asetuskokoelma 63/1931.   

Kommunistilakeihin on yleensä katsottu kuuluvaksi edellä luetellut lait, ja niillä pyrit-

tiin rajoittamaan kommunistien toimintaa Suomessa. Esimerkiksi vaalikelpoisuutta ra-

joitettiin siten, että vaalikelpoinen ei ollut henkilö, joka jollakin tavalla toimi tai oli yh-

teydessä toimintaan, joka tähtäsi Suomen valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen väkivaltai-

seen kumoamiseen. Lait vaikuttivat rajoittavasti myös sananvapauteen. 

***** Laki valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihoituksen ehkäisemisestä 

14.4.1934. Suomen asetuskokoelma 155/1934.  

Laissa muun muassa kiellettiin loukkaamasta eduskuntaa, hallitusta, julkisia viranomai-

sia, valtio- ja yhteiskuntajärjestystä ja uskonnollisia sekä siveellisiä periaatteita. Myös 
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kansallisten muistojen häpäiseminen oli rangaistavaa. Edelleen lausumien ja tietojen 

levittäminen, jotka voisivat vahingoittaa Suomen suhteita ulkovaltoihin, kiellettiin.  

Taulukon tiedot ja selitykset on koottu ja yhdistetty seuraavista alkuperäislähteistä: 

Kaikki tässä liitteessä mainitut lait. 

Naisten Ääni -lehti 1905–1949  

Lisäksi olen hyödyntänyt seuraavaa tutkimuskirjallisuutta: 

Ekholm 2012; Kurikka & Takkala 1983; Siltala 1985.   
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Kansainvälinen manifesti asevelvollisuuden poistamiseksi 

Sodan aikana olivat suuret kansain joukot eri maissa päättäneet ikiajoiksi vapautua mili-

tarismin ikeestä, ja rauhan tultua Kansojenliittoa tervehdittiin tämän toiveen toteuttaja-

na. Velvollisuutemme on nyt pitää huolta siitä, ettei sodan hirveät kärsimykset enää 

pääse uudistumaan.  

Me toivomme, että vihdoinkin otetaan ratkaiseva askel täydelliseen aseesta riisumiseen 

ja sotaisan hengen pois juurruttamiseen sivistyneistä kansoista. Me kehoitamme sen-

vuoksi Kansojenliittoa ehdottamaan pakollisen asevelvollisuuden poistamisen ensim-

mäisenä askeleena todelliseen aseista riisumiseen. 

Me olemme varmat siitä, että asevelvollisuuteen perustuvat joukot suurine ammattiup-

seereista kokoonpantuine esikuntineen ovat rauhan pahin uhka. Pakkopalvelus on sitä 

paitsi ihmisen vapaan persoonallisuuden alentamista ja vapauden sortamista. Ka-

sarmielämä, sotilaallinen komento, luonnottomimpien ja älyttömimpien käskyjen sokea 

totteleminen, tappamistaidon järjestelmällinen opettaminen, kaikki tämä turmelee per-

soonallisuuden, demokratian ja inhimillisen elämän kunnioituksen. Ihmisen arvoa alen-

tavaa on pakoittaa häntä panemaan elämänsä alttiiksi käskystä, tai tappamaan toisia vas-

ten tahtoaan, ilman että on vakuutettu sen asian oikeutuksesta, jonka puolesta hän toi-

mii. Sotaan valmistautumisen kautta tullaan lopulta pitämään sotaa välttämättömänä, 

jopa toivottomana. Se valaa koko miespuoliseen väestöön sotilaallisen hengen ja juuri 

siinä ijässä, jolloin se on taipuvaisin sellaisia vaikutelmia omaksumaan. Valtio, joka 

pitää oikeutenaan pakoittaa kansalaisiaan sotapalvelukseen, ei rauhan aikanakaan tule 

kiinnittäneeksi tarpeeksi huomiota yksilön onneen ja menestymisen ehtoihin. 

Asevelvollisuuden poistaminen tulee vaikeuttamaan sodan käyntiä kaikissa maissa. Hal-

litus, jolla on asevelvollisia joukkoja, voi sangen helposti julistaa sodan ja tukehduttaa 

kansansa vastalauseet antamalla pikaisen liikakannallepano käskyn. Niiden hallitusten 

sensijaan, jotka riippuvat kansojensa vapaaehtoisesta kannatuksesta, on noudatettava 

suurempaa varovaisuutta ulkopolitiikassaan. 

Ensi luonnoksessaan Kansojenliiton sääntöihin ehdotti presidentti Wilson, että asevel-

vollisuus oli lopetettava kaikissa niissä maissa, jotka yhtyivät liittoon. Meidän 
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velvollisuutemme on herättää tämä alkuperäinen henki taas eloon, joka elvytti niin mon-

ta maailmansodassa ollutta ja jota niin moni mahtava valtiomies kannatti.  

Asevelvollisuuden yleinen poistaminen on sama kuin ratkaiseva askel rauhaa ja vapaut-

ta kohti. Kehoitamme sentähden kaikkia oikeutta harrastavia miehiä ja naisia luomaan 

kaikissa maissa yleisen mielipiteen, jonka painostuksesta hallitukset ja Kansainliitto 

ottaisivat tämän ratkaisevan askeleen vapauttaakseen maailman militarismin hengestä ja 

avatakseen tien uuteen aikakauteen, jona kansallinen ja henkilökohtainen vapaus ja kan-

sainvälinen veljeys vallitsee. 
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