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Johdanto
Talvisota herättää suomalaisissa monenlaisia mielikuvia. Se on merkittävä menneen
ajanjakso, jonka vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin näkyvät yhä. Sotaa muistellaan ja
muistetaan nykyäänkin. Esimerkiksi marraskuussa 2017 paljastettiin talvisodan kansallinen
muistomerkki Helsingissä1. Mielikuvat sodasta syntyvät erilaisista historian ja menneen
esityksistä. Suuri osa historiatiedosta saadaan muualta kuin tutkimuksen ja opetuksen
parista2. Tutkimus on vain osa historiankirjoitusta ja kirjoituksetkin puolestaan vain osa
historiaesityksiä. Yksi merkittävä historian esittämisen alusta on lehdistö. Lehdistön
historiaesitykset ovat historian julkista esittämistä.3 Historiaa esitetään kirjoissa, lehdissä,
elokuvissa, peleissä, näytelmissä, tv-ohjelmissa, blogeissa, museoissa, suvun ja läheisten
kertomuksissa ja muistomerkkien kautta.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia esityksiä Suomen sanomalehdet
ovat tehneet talvisodasta 2000-luvulla sodan 60-vuotis- ja 70-vuotismuistopäivien
yhteydessä. Valitsin lehtiaineiston tutkimukseni kohteeksi, koska journalismilla on suuri
rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Journalismia pidetään toisinaan jopa keskeisimpänä
kansalaisten historiakuvan muokkaajana4. Media vaikuttaa tietoon, uskomuksiin, arvoihin,
sosiaalisiin suhteisiin ja identiteetteihin. Tiedotusvälineiden tekstejä analysoimalla
saadaan tietoa yhteiskunnan kulttuurisista muutoksista.5 Talvisodan tutkiminen on
merkityksellistä, koska se on monille suomalaisille merkittävä identiteetin osa.

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet
Tavoitteenani

on

selvittää,

minkälaista

historiakuvaa

talvisodasta

rakennetaan

suomalaisessa sanomalehdistössä ja miksi talvisotaa kuvataan vielä 2000-luvulla
sanomalehdissä. Tähän vastaan seuraavien tutkimuskysymysteni kautta.

1

Yle Uutiset 30.11.2017 ”Talvisodan muistomerkki paljastetaan - katso suorana klo 17 alkaen” (uut.).
Seuri, 2014, 22.
3
Kalela 2000, 25, 37; Kalela 2001, 18.
4
Seuri 2014, 22–23.
5
Fairclough 2002, 10,73; Clerc 2012, 78,91.
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(1) Minkä lajityypin lehtijuttuja ja paljonko talvisodasta kirjoitetaan tutkimissani
sanomalehdissä?
(2) Millaisia talvisodan representaatioita sanomalehdissä rakennetaan?
(3) Keitä sanomalehtien jutuissa nostetaan esille ja millaisia rooleja heille annetaan?
(4) Onko sanomalehtien välillä eroja? Mikä selittää mahdolliset eroavaisuudet?
(5) Onko aineistossa havaittavissa ajallisia muutoksia? Mikä selittää mahdolliset
muutokset?
Tutkimuksen aineistona on Helsingin Sanomat (HS), Suomenmaa (SM) ja Kansan Uutiset
(KU). Ensimmäisessä luvussa käsittelen lehtiaineistoa kvantitatiivisesti. Tarkastelen siinä
aineistoa vertailemalla julkaisujen määrää, ajankohtia ja juttutyyppejä. Myöhemmissä
luvuissa käsittelen sanomalehti kerrallaan aineistossa esiintyviä diskursseja vuosina 1999–
2000 ja 2009–2010. Samalla tarkastelen ajallista muutosta lehdissä. Lopuksi vertailen
lehtiä ja niiden historiakuvia keskenään.
Termi media pohjautuu sanaan medium eli tarkoittaa sananmukaisesti välittäjää. Mediaa
voidaan pitää asioita itsenäisesti esittävänä, niitä edustavana tai välittävänä toimijana.
Termi

syntyi

1920-luvun

Yhdysvalloissa,

jossa

sillä

tarkoitettiin

sanomalehtiä

mainosvälineenä, mutta termi laajentui pian kuvaamaan koko viestintäteollisuutta.
Suomen kielessä medialla tarkoitetaan viestintävälineitä ja viestinten toimintaa.6 Media
on kulttuurille yhteinen järjestelmä, joka rakentaa ja muokkaa sosiaalista todellisuutta. Se
välittää yhteisön jäsenten kokemuksia ja liittää jäseniä symbolisesti toisiinsa.7
Historiakulttuuri ilmentää historian läsnäoloa yhteiskunnassa. Se sisältää tapoja suhtautua
menneeseen, tulkita historiaa ja tapoja tuottaa historiaesityksiä. Historiakulttuurilla
viitataan ensisijaisesti arjen kulttuuriin koulun ja tutkijayhteisön ulkopuolella. Se on
julkista kulttuuria, jota säätelevät yhteiskunnan normit.8 Historiakuva tarkoittaa sellaista
käsitystä menneestä asiasta tai ajanjaksosta, joka perustuu valikoituihin piirteisiin.
Historiakuva ei ole todellinen menneisyys vaan uskomus siitä. Se kertoo menneelle
6

Kortti 2016, 15; Railo & Oinonen 2012, 7.
Sumiala 2010, 13–14.
8
Kortti 2016, 292–293; Ahonen 1998, 15, 17–18.
7
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annetuista merkityksistä ja arvoista. Historiakuvaa rakennetaan historiaesityksillä.
Erilaisten muistelijoiden historiakuvasta voi tulla historiaa sen vaikuttaessa tutkimukseen,
ihmisten käsityksiin ja mediaan.9 Vallitseva tapa tarkastella mennyttä eli historiakulttuuri
ohjaa käsitystämme menneestä eli toisin sanoen historiakuvaa. Tutkimuskohteenani
olevat talvisodan representaatiot ovat lehtien historiakuvia talvisodasta.
Mennyt muuttuu historiaksi, kun se koetaan muistamisen arvoiseksi tai selitystä
kaipaavaksi. Historia välittyy julkisten esitysten lisäksi Jorma Kalelan kansanomaiseksi
määrittelemän historian kautta. Sillä hän tarkoittaa lähiympäristön puheessa esiintyvää
historian esittämistä. Kansanomainen historia on aina yhteisön välittämää ja ylläpitämää
kulttuuria.10 Kulttuurinen muisti tarkoittaa muistamisen rakenteita, joilla yhteisö ylläpitää
ja käsittelee yhteyttä menneeseen. Kulttuurisen muistin ja kollektiivisen muistin ero on
siinä, että kulttuurinen muisti on sidoksissa historiakulttuuriin, kun taas kollektiivinen
muisti liittyy yhteisöihin ja ryhmiin ja korostaa eroa yksilön muistiin.11 Tässä tutkimuksessa
olennaisempi on kulttuurinen muisti eli vallitsevaan menneen hahmottamistapaan
sitoutuva muisti.
Historiatietoisuus viittaa ihmisen tapaan ymmärtää aika jatkumona, johon kuuluu
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Ihminen heijastaa oman aikansa kokemuksia
menneen

tulkintaan.

Menneen

tulkinta

puolestaan

näkyy

tulevaisuuteen

suhtautumisessa. Historiatietoisuus rakentuu historian kohtaamisesta arjessa ja sen
merkityksien liittämisestä omaan maailmaan.12 Historiatietoisuus ilmenee siinä, miten
lehdissä nykyisyys vaikuttaa menneen esittämiseen. Esimerkiksi usein aineistossa toistuva
tapa

nähdä

Suomen

itsenäisyys

talvisodan

seurauksena

ilmentää

tietynlaista

historiatietoisuutta.
Historiatietoisuudesta,

historiakulttuurista

ja

kulttuurisesta

muistista

rakentuu

historiallinen identiteetti. Kulttuurinen muisti on sosiaalinen prosessi, jonka myötä yksilö

9

Miettunen 2014, 167–168; Miettunen 2009, 11.
Kalela 2000, 38; Kalela 2001, 18.
11
Korhonen 2016, 237; Kortti 2016, 299; Salmi 2001, 138.
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Miettunen 2014, 174–175; Ahonen 1998, 15; Ahonen 1999, elektr. dokumentti; Kalela 2000, 24.
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omaksuu erilaisia identiteettiä rakentavia kokemuksia ja merkityksiä. Keskeistä
identiteetin rakentumissa on samaistuminen historiallisiin toimijoihin ja ryhmiin.
Identiteetti ei rakennu ainoastaan yhden sosiaalisen viiteryhmän varaan, vaan
ryhmäsidokset voivat vaihtua tilanteen mukaan.13 Koska historiallinen identiteetti
rakentuu kulttuurisen muistin varaan, muistelutoimintaa pyritään manipuloimaan. Se,
joka saa määrittää tavan, jolla menneisyyttä muistetaan, pystyy vaikuttamaan yhteisön
identiteettiin. Siksi historian kuvaaminen on poliittista toimintaa, jota harjoitetaan myös
lehdistössä.

Journalismissa

on

kyse

sosiaalisen

todellisuuden

rakentamisesta.

Määrittämällä mennyttä lehdet vaikuttavat yhteisön maailmankuvaan.14
Historiapolitiikalla

tarkoitetaan

menneisyyden

hyödyntämistä

omien

intressien

ohjaamina. Sillä vaikutetaan ihmisten käsityksiin menneisyydestä ja siten tulevaisuudesta.
Sillä pyritään luomaan samaistumiskohteita, joista on itselle tai omalle ryhmälle etua.
Historiapolitiikan

tavoitteena

on

usein

historiallisen

identiteetin

rakentaminen

kansallistunteen pohjalle. Kansallinen identiteetti on yksi ihmisen päällekkäisistä
samaistumisen kohteista ja perustuu kansan kokemukseen yhteenkuuluvuudesta
kulttuurisesti tai poliittisesti. Kansallista identiteettiä muuttavat suuret tapahtumat kuten
sodat.

Kansakuntaan

samaistuva

henkilö

määrittää

tulevaisuuttaan

kansallisen

identiteetin kautta.15 Kansalliseen identiteettiin perustuva historiakuva on kuitenkin usein
yksipuolinen ja palvelee enemmän nykyisyyden tarpeita kuin kertoo menneisyydestä
itsessään.16

Aineisto ja rajaukset
Tutkin talvisodan kuvauksia vuosilta 1999–2000 sekä 2009–2010, jolloin talvisodasta tuli
kuluneeksi 60 ja 70 vuotta. Tarkemman rajauksen olen tehnyt sodan alkamispäivän 30.11.
sekä päättymispäivän 13.3. mukaisesti. Olen jatkanut merkkipäivistä viikon kumpaankin

13

Ahonen 1998, 21–25.
Middleton & Edwards 1990, 10.; Seuri 2014, 24.
15
Kortti 2016, 298; Miettunen 2009, 11; Ahonen 1998, 27–29; Ahonen 1998, 34–39.
16
Jokisipilä 2007, 20.
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suuntaan, mistä saatujen ajanjaksojen perusteella olen kerännyt aineiston. Yhteensä
aineistoa on siis kahdeksan viikon ajalta sanomalehteä kohden. Koska Kansan Uutisissa
otantajaksolla 2009–2010 oli vain viisi talvisotaa käsittelevää juttua, otin lisäksi mukaan
verkkolehden talvisotaa käsittelevät jutut väliltä 30.11.2009–13.3.2010. En kuitenkaan
käytä niitä tilastolliseen vertailuun otannan ollessa erilainen kuin muissa lehdissä.
Muutoin tämä aikarajaus riitti kohtuullisen saturaation saamiseksi. Saturaatiolla
tarkoitetaan pistettä, jossa aineistosta ei löydy enää uutta, vaan aineisto toistaa itseään17.
Valitsin

otokseeni

puoluepoliittisina

sanomalehtinä

Keskustan

äänenkannattajan

Suomenmaan (SM) ja Vasemmistoliiton äänenkannattajan Kansan Uutiset (KU). Näiden
lisäksi otin mukaan puoluepoliittisesti sitoutumattoman Helsingin Sanomat (HS). Täytyy
kuitenkin huomioida, että Helsingin Sanomien sitoutumattomuus ei merkitse ideologian
puutetta, vaan lehdellä on oma arvomaailmansa, joka ohjaa kirjoittelua menneestä.
Valitsin nämä lehdet, koska arvioin niiden tuovan esiin erilaisia näkemyksiä talvisodasta.
Myös aiempi tutkimus oli havainnut huomattavia eroja nimenomaan vasemmiston ja
keskustan suhtautumisessa talvisotaan18.
En ole rajannut aineistoa juttutyypin mukaan, koska pyrin tarkastelemaan lehtien
muodostamaa kokonaiskuvaa talvisodasta. Kuva rakentuu kaikista sotaa käsittelevistä
jutuista. Mukana on pääkirjoituksia, uutisia, mielipiteitä ja artikkeleita. Lehtijutun
sisällyttäminen aineistoon edellytti sitä, että se käsitteli jollain tavalla talvisotaa ja antoi
sille merkityksiä. Esimerkiksi verotuksen vertaaminen sotaveroon tai keskustelut
veteraanien tukemisesta ilman kytköksiä talvisotaan eivät riittäneet aineiston mukaan
ottamiseen.
Laadullisten tutkimusten näkökulmat voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen ryhmään:
fakta-

ja

näytenäkökulmiin.

Faktanäkökulmassa

aineistoa

pidetään

väitteinä

todellisuudesta. Näytenäkökulmassa väittämien sijaan tutkitaan sitä, miten todellisuutta
esitetään ja tulkitaan.19 Omassa tutkimuksessani on kyse näytenäkökulmasta. Katja-Maria
17

Tuomi & Sarajärvi 2002, 89.
Torsti 2012, 141.
19
Alasuutari 2011, 114–115.
18
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Miettunen erotti tutkimuksessaan historiakuvan kuusikymmentäluvun ja ajallisen 60luvun20. Samoin tässä työssä on olennaista erottaa vuosien 1939–1940 sota lehtien
kuvaamasta talvisodan representaatiosta. Tutkimusasetelman vuoksi ei ole olennaista
pohtia lehtileikkeitä siinä kriittisessä mielessä, antavatko ne todellisen kuvan menneestä.
Olennaisempaa on kirjoitusten motiivien tarkastelu ja omien asenteiden tiedostaminen.
Kalelan mukaan historia koostuu julkisesta, populaarista ja akateemisesta historian
esittämisestä. Myös tutkijan käsityksiin vaikuttavat nämä kolme historian esittämisen
aluetta.

Jokaisen

historioitsijan

tulisi

kysyä

itseltään,

miksi

tutkii

aihetta.21

Historiakulttuurin tutkimisen tavoitteena ei ole pyrkimys korjata väitteitä menneestä. Sen
sijaan historiakulttuurin tutkiminen auttaa reflektoimaan historiakäsitysten merkitystä niin
akateemisessa kuin arkisessakin historianesittämisessä.22 Lähdekriittisesti todistevoiman
sijaan aineistolta on tässä tutkimuksessa tärkeämpää kysyä, vastaavatko lähteet
tutkimuskysymyksiin. Miten niitä voidaan tarkastella kriittisesti ja pohtia syitä
kirjoituksille?
Julkaisulla on ajallinen kiinnekohta. Se julkaistaan tiettynä aikana tietyissä olosuhteissa.
Ajankohdan tapahtumat ja arvot ohjaavat sisältöä ja julkaisutapaa. Tärkeää on
havainnoida, mitkä yhteiskunnalliset asiat ja ideologiat vaikuttivat kirjoituksen
ajankohtana ja miten se näkyy tekstissä.23 Historian esittämiseen vaikuttavat journalistiset
käytännöt ja säännöt sisällön tuottamisesta. Sanomalehdet luovat tietyn kontekstin, jossa
tekstit esiintyvät. Medialla on taloudellisia, ideologisia ja teknisiä ominaisuuksia, jotka
vaikuttavat sisältöön.24
Helsingin Sanomat perustettiin vuonna 1905 lakkautetun Nuorsuomalaisten Päivälehden
tilalle. Edeltäjänsä tavoin lehden yhteiskunnallinen kritiikki johti alkuvuosina sensurointiin.
Suomen itsenäistymisen jälkeen lehdestä tuli Edistyspuolueen pää-äänenkannattaja.
1920-luvulla Eero Erkon päätoimittajakaudella lehti otti etäisyyttä politiikkaan ja sisälsi
20

Miettunen 2009, 13.
Kalela 2012, 3, 12, 25, 69.
22
Salmi 2001, 135.
23
Fairclough 2002, 52–53; Kannisto 2012, 116.
24
Seuri 2014, 28; Clerc 2012, 80–85.
21
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entistä enemmän myös kulttuuria, uutisia ja viihdettä.25 Eeron pojasta Eljas Erkosta tuli
W.W. Tuomiojan kanssa lehden päätoimittaja vuonna 1927. Tuomioja ohjasi lehden
kantaa Edistyspuolueen linjan mukaisesti. Erkko osti enemmistön osakkeista ja sai
päätäntävallan vuonna 1928.26 Erkko jatkoi lehden kaupallistamista ja viihteellistämistä.
Näennäisesti lehti oli yhteydessä Edistyspuolueeseen, mutta puolueella ei ollut valtaa
lehden sisältöön. Lehden muuttuminen sitoutumattomaksi oli pitkä prosessi, jota ei voi
ajoittaa tiettyihin päivämääriin. Erkon ohjauksessa lehti laajeni ja loi yhteyksiä ulkomaiden
uutistoimistoihin. 1960-luvun sukupolvenvaihdoksen myötä Aatos Erkko uudisti lehteä ja
tarjosi palstatilaa myös vasemmistolle. 1980-luvulla Helsingin Sanomat kasvoi
Pohjoismaiden suurimmaksi aamulehdeksi levikiltään ja liikevaihto ohitti Yleisradion.27
Nykyään lehti on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja levikiltään suurin sanomalehti
Suomessa.
Suomenmaa ilmestyi aiemmin nimillä Maakansa (1908–1940 ja 1945–1965) ja Karjalan
Sanomat (1942–1945). Maakansana lehti aloitti vuonna 1909 ja oli Maalaisliittolainen
puoluelehti. Vaikka lehti oli merkittävä pienviljelijöiden äänenä, se ajautui konkurssiin
ensin 1912 ja uudelleen 1931. Talvisodan aikana lehti menetti toimitilansa ja joutui
evakkoon. Vuonna 1945 lehden toimitus muutti Helsinkiin. Vuonna 1952 Maalaisliitto osti
lehdestä enemmistön. Vuonna 1967 Suomenmaaksi nimensä vaihtaneesta lehdestä tuli
Keskustapuolueen

virallinen

pää-äänenkannattaja.28

Suomenmaa

kärsi

jatkuvasti

taloudellisista ongelmista. Lehden pelasti usein Keskustan johtohahmojen kuten Urho
Kekkosen, Ahti Karjalaisen tai Johannes Virolaisen toiminta ja lainojen takaaminen
lehdelle.29 Lehden vaikutus pieneni 1900-luvun lopulla, kun Keskustan jäsenmäärä putosi
1989–2004 lähes kolmanneksella. Suhteellisesti katsoen muut puolueet kärsivät
jäsenkadosta enemmän ja Keskusta säilyi suurimpana puolueena. Keskusta uusi
puolueohjelmansa vuonna 1996. Puolue suhtautui tuolloin EU:hun myönteisesti, vaikka se

25

Suomen lehdistön historia 5, 130–131.
Salokangas 1987, 265-266.
27
Suomen lehdistön historia 5, 130-131.
28
Suomen lehdistön historia 7, 51-53.
29
Salminen 1988, 189, 193.
26
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herätti kritiikkiä. Puolueohjelma myös korosti yhteenkuuluvuutta ja vastuuta muista
suomalaisista.30
Kansan Uutisia ryhdyttiin julkaisemaan vuonna 1956. Lehti syntyi Suomen Kansan
Demokraattisen Liiton (SKDL) lehden Vapaan Sanan ja Suomen Kommunistisen Puolueen
(SKP) lehden Työkansan yhteenliittymästä. Lehteä sävytti pitkään taustalla olleet
puolueriidat, jotka estivät sen kasvun suuremmaksi puoluelehdeksi. 60-luvun lopun
jälkeen kommunistiset lehdet löysivät uutta tukea ammattiyhdistysliikkeestä ja Kansan
Uutiset kasvoi suurimmaksi vasemmistolehdeksi. Siitä huolimatta heikko taloudellinen
menestys supisti lehden viisipäiväiseksi vuonna 1986.31 Lehden päätoimittajaksi vuonna
1988 valitun Yrjö Raution mukaan lehti ajautui muutosta vaativaan tilanteeseen 80-luvun
lopulla, kun SKDL:n toiminta loppui ja SKP ajautui konkurssiin. Lehti julistautui vuonna
1990 ”sitoutumattomaksi vasemmistolehdeksi”. Raution mukaan lehden hallituksessa
toimi kuitenkin Vasemmistoliiton edustajia. Vuonna 2000 lehti julistautui virallisesti
Vasemmistoliiton äänenkannattajaksi.32 Vasemmistoliitto perustettiin vuonna 1990
SKDL:n ja SKP:n pohjalta näiden kipuiltua talousvaikeuksissa. Uusi Vasemmistoliitto herätti
kiistoja, joissa toivottiin uuden puolueen muuttavan vanhentuneita ideologioita.
Vasemmistoliitto

pyrki

erottautumaan

vanhasta

esittäytymällä

”kolmanneksi

vasemmistoksi”, jossa keskeistä oli uusvasemmistolaisuus, feminismi ja ympäristö.
Puolueohjelmassaan

puolue

irtautui

1990-luvulla

sosialismista,

mutta

korosti

hyvinvointivaltiota. Vuoden 2007 ohjelmassa sosialismi teki paluun, ja puolue korosti
oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia.33
Suomalainen sanomalehdistö on pitkään ollut puoluesidonnaista. Toisen maailmansodan
jälkeen puoluesidonnaisuus alkoi vähentyä taloudellisen paineen myötä. Sodan jälkeen
puoluelehtien määrä on vähentynyt ja sitoutumattomien sanomalehtien määrä
lisääntynyt. Lehtikuolemaksi nimetty ilmiö vaivasi maailman lehdistöä 50-luvulta 70-

30

Mickelsson 2015, 266-267, 299.
Salminen 1988, 234; Suomen lehdistön historia 5, 275–276.
32
Rautio 2007, 224–226.
33
Mickelsson 2015, 239–240, 244, 254–261, 293–294.
31
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luvulle, minä aikana monien maiden lehtien määrä laski.34 Muutosta on tapahtunut myös
toimittajakunnan työnkuvan vaihtumisessa. Kun sanomalehdet alkoivat yhä laajemmin
julkaista viihdettä ja kulttuuria uutisten ohella, tarvittiin erilaisia toimitusosastoja ja
toimittajia. Samalla päätoimittaja alkoi vastata arjen toimituksen sijaan johtamisesta ja
lehden linjasta.35 Lehtiin kirjoittavat niin toimittajat kuin tutkijat, poliitikot, taiteilijat ja
erilaiset asiantuntijat.36 1990-luvulta 2000-luvulle toimittajien oma ääni on kasvanut ja
erilaisten asiantuntijoiden ja kansalaisten näkökulmat ovat lisääntyneet. Sen sijaan
poliittisten vallankäyttäjien ääni on vähentynyt.37 Neuvostoliiton muutokset, Suomen
mediamarkkinoiden avautuminen ja lehtien keskittyminen konserneiksi muuttivat 1980–
90-luvuilla lehtimarkkinoita. 2000-lukua sävyttää jatkunut omistuksen keskittyminen,
kansainvälistyminen ja digitalisaatio.38
Lehtien talous koki muutoksen 50–60-luvuilla. Vuonna 1950 hieman alle puolet tuloista
tuli ilmoitus- ja mainostuloista ja puolet tilaustuotoista. Vuonna 1965 lehtien tuloista
kolme neljännestä oli ilmoitus- ja mainostuloja. Kun lehtijutut ovat kiinnostavia ja sitä
tilataan, se alkaa houkutella toisilla markkinoilla mainostajia. Näin lehti saa rahaa tilaajilta
ja mainostajilta.39 Myös poliittinen toiminta lehdissä muuttui 80-luvulta lähtien uuden
kriittisen toimittajasukupolven myötä. Lehdet alkoivat kilpailla yhteiskunnallisesta
vaikutusvallasta korostaen erillisyyttään puolueista. Etenkin Helsingin Sanomat on ollut
2000-luvulla merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja.40 Vuonna 2000 Helsingin Sanomien
levikki oli 446 972. Vuoteen 2010 levikki oli laskenut 383 361:een, mutta se oli yhä
kolminkertainen verrattuna seuraavaksi suurimpaan lehteen. Vuosien 2000 ja 2010 välillä

34

Railo & Oinonen 2012, 11–15; Salminen 1988, 144–145, 147; Tommila & Salokangas 1998, 110–111, 209,
244; Löyttyniemi 1988, 318–319, 325–327.
35
Salminen 1988, 255–258.
36
Kannisto 2012, 118; Clerc 2012, 83.
37
Väliverronen & Kunelius 2011, 235.
38
Herkman 2011, 33-37.
39
Kunelius 2010. 80-81; Löyttyniemi 1988, 379.
40
Salminen 2006, 265-270.
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suurimpien sanomalehtien levikki laski. Suomenmaan levikki oli vuonna 2010 vain 11 032.
Kansan Uutisten levikkiä ei tilastoissa ollut.41
Viestintätutkimuksen parissa on puhuttu medioitumisesta eli tiedotusvälineiden aseman
korostumisesta maailmankuvaan vaikuttavana tekijänä. Muutoksesta on puhuttu myös
medialisaationa

eli

median

roolin

laajentumisena

yhteiskunnassa.

Media

on

mahdollistanut laajemman kommunikaation muodon ja vaikuttaa muihin sosiaalisen
elämän alueisiin. Muutoksen myötä esimerkiksi hautajaiset ja muut seremoniat ovat
tulleet osaksi julkista kokemusta. Enää ne eivät rajoitu paikalla olevia yhdistäviksi
rituaaleiksi, vaan kuka tahansa voi ottaa osaa rituaaliin. Mediassa on tapahtunut muutos,
jossa julkinen tulee lähemmäksi yksilöiden elämää.42

Tutkimustilanne ja teoreettiset lähtökohdat
Historian

esittäminen

journalistisessa

aineistossa

ja

sen

tutkiminen

sijoittuu

tieteenteoreettisesti sekä viestinnän että historian tutkimuksen kentille. Tämä kahden
tieteenalan

rajapinta

tarjoaa

mahdollisuuden

tarkastella

nykyisyyden

suhdetta

menneeseen.43 Historian alalla tämä tutkimus sijoittuu mediahistorian, kulttuurisen
muistin ja historiakulttuurin tutkimuksen kentille. Aiheensa puolesta tutkimuksen voi
nähdä liittyvän uuteen sotahistoriaan. Uusi sotahistoria on termi, joka kuvaa sotahistorian
tutkimuksen

uusia

vaikutteita

muilta

tieteenaloilta.

Sotahistoriassa

on

viime

vuosikymmeninä alettu antropologian, taloustieteen, psykologian, sosiologian ja
kirjallisuustieteen näkökulmien avulla tutkia ihmisen ja muistin suhdetta sotaan44.
Mediahistoria tutkimusalana yleistyi Suomessa 1990-luvulla. Jukka Kortin mukaan
mediatutkimus

on

jakautunut

kolmeen

sukupolveen.

Ensimmäinen

polvi

oli

välinehistoriallinen eli kohteena oli media itsessään. Toinen sukupolvi kiinnostui median
41

Suurimpien päivälehtien levikit, elektr. dokumentti. 27.4.2017. Tilastokeskus / MediaAuditFinland Oy; LTlevikkitilasto 2010, elektr. Dokumentti. 22.12.2011. MediaAuditFinland Oy.
42
Railo & Oinonen 2012, 8; Sumiala 2010, 112–115; Fairclough 2002, 54.
43
Seuri 2014, 23–24.
44
Bourke 2006, 25–40; Jokisipilä 2007, 12, 25–26.
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esittämistä sisällöistä ja niiden analyysistä. Vasta kolmas sukupolvi on tutkinut median
sosiokulttuurista merkitystä.45 Erkka Railo ja Paavo Oinonen puolestaan erottavat kaksi
traditiota, joista ensimmäinen keskittyi tiedotusvälineen historiaan ja niiden poliittiseen
vaikutustyöhön. Toinen traditio nousi 1970-luvun kielellisen käänteen mukana. Siinä
analysoitiin yhteiskunnan arvoja ja niiden käsittelyä. Lehdet nähtiin merkitysten
rakentajina ja ajan asenteiden kuvastajina.46 Myös Raimo Salokangas tiivistää kehityksen
institutionaalisen historiaan ja sisältötutkimuksen. Hän näkee tutkimuksen alkaneen
Suomessa 1960-luvulla historia-alalla ja yleistyneen viestintätieteissä 1990-luvulla. 70luvun käänne toi tullessaan taustatekijöiden eli lehtien sidonnaisuuden ja maailmankuvan
tarkastelun. 1990-luvun muutos taas toi diskurssianalyyttisen lähestymistavan.47
Kulttuurisen muistin tutkimus tarkastelee muistamisen käytäntöjä monitieteisesti ja on
ollut

2000-luvulla

nopeasti

kasvava

ala.

Tutkimusalan

keskeisiä

ajatuksia on

menneisyyskäsityksen rakentuminen erilaisista historiaesityksistä. Kulttuurisen muistin
tutkimisella on juuret 1900-luvun filosofiassa ja psykologiassa. Sittemmin kulttuurisen
muistin tutkimus on keskittynyt muistin kansallisiin traumoihin. Suomessa on tutkittu
muistitietoa ja suullista perintöä, yksityisen ja julkisen muistamisen suhdetta sekä sotaaikoja ja niiden vaikutusta identiteettiin. Kulttuurisen muistin tutkimuksen juuret ovat
Maurice Halbwachsin (1877–1945) kollektiivisen muistin tarkastelussa.48 Halbwachs pyrki
ohjaamaan

historiantutkimusta

tutkimaan

kansakunnan

tapaa

muistaa

sotaa

kollektiivisesti ja määrittää täten sodan merkitystä yhdessä.49 Myös kulttuurisen muistin
tutkimuksessa olennaista on muistin sosiaalinen prosessi. Muistikuvan rakentuminen
liittyy kulttuurisiin tavoitteisiin ja arvoihin. Kulttuurinen muisti suuntaa yhteisön
tulevaisuudenkuvaa. Muistelussa ihmiset tulkitsevat mennyttä luoden konteksteja tuleville
muistamiskerroille.50
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Kortti 2016, 31–33.
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47
Salokangas 2012, 29–35, 39–40.
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Historiakulttuurin tutkimus nousi Länsi-Saksassa 1980-luvulla. Suuntaukseen vaikutti
olennaisesti postmodernistinen paradigma. Saksassa aiheesta puhutaan Geschichtskulturtermillä. Anglosaksisessa maailmassa puolestaan käytetään termiä public history, jolla
viitataan tutkimustyön ulkopuolella tapahtuvaan historian esittämiseen medioissa. Saksan
suuntaukseen ja Pohjoismaiden tutkimukseen vaikutti vahvasti Frankfurtin koulukunnan
sosiologia ja historiandidaktiikka, joka on historiallisen tiedon välittymistä tutkiva
suuntaus. Iso-Britanniassa historiakulttuuria on tutkittu myös History Workshop -liikkeen
parissa. Anglosaksinen maailma on keskittynyt yksilön kokemuksiin historiasta, kun
Suomessa on painotettu arvoja ja asenteita. Yhteinen tekijä on ollut historian tulkintaan
vaikuttavien tekijöiden selvittäminen.51
Talvisodan representaatioita osana historiakulttuuria julkisessa keskustelussa ovat
tutkineet Tiina Kinnunen ja Marianne Junila tutkimushankkeessaan ”talvisodat”. Kinnusen
ja Junilan artikkeli Shaping Memories: Shifting Images of the Winter War in the Finnish
Post-War Memory Culture (2017) tarjoaa vertailukohtaa aiemmista vuosikymmenistä ja
lehtien luomasta kuvasta. Projektissaan he tutkivat, millaisia mielikuvia, diskursseja sekä
muistamisen muotoja talvisotaan liittyy, keitä nostetaan keskeiseen rooliin ja mitä
tavoitteita talvisotaan liittyvillä teksteillä on52. Historiakuvan rakentumista ja sen suhdetta
menneisyyteen on tutkinut Katja-Maria Miettunen teoksessaan Menneisyys ja
historiakuva: Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona
(2009).
Artikkelit teoksessa Finland in World War II: History, Memory, Interpretations (2012)
tarjoavat pohjatietoja historiallisen kehityksen suhteen sekä kontekstia sanomalehdissä
käsiteltäville asioille. Junilan artikkeli Wars on the Home Front: Mobilization, Economy,
and Everyday Experiences sekä Kinnusen ja Markku Jokisipilän artikkeli Shifting Images of
”Our Wars”: Finnish Memory Culture of World War II kertovat suomalaisten tavoista
muistaa sotaa. Ville Kivimäen ja Tuomas Teporan artikkeli Meaningless Death or
Regenerating Sacrifice? Violence and Social Cohesion in Wartime Finland sekä Outi
51
52

Kortti 2016, 292–293; Ahonen 1998, 15, 26, 41; Torsti 2012, 11–12.
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Fingerroosin artikkeli ”Karelia Issue”: The Politics and Memory of Karelia in Finland ovat
puolestaan hyödyllisiä pohdittaessa lehtien suhdetta kuolemaan ja menetyksiin. Myös
Kinnusen, Kivimäen ja Teporan artikkelit teoksessa Ihminen sodassa: Suomalaisten
kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006) tarjoavat näkökulmia sotahistoriaan kuten myös
Jokisipilän ja Vesa Vareksen artikkelit teoksessa Sodan totuudet: Yksi suomalainen vastaa
5.7 ryssää (2007).
Olli Seurin väitöskirja Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa
vuosina 2008 ja 2013 (2016) sekä hänen artikkelinsa Historian jokapäiväinen virta
sanomalehdessä (2014) edustavat puolestaan viestinnän puolen tutkimusta. Seuri selvitti
tutkimuksessaan, miten historiaa esitetään journalistisesti Helsingin Sanomissa vuonna
2008 ja 2013. Seuri jakoi aineistonsa tietoisiin ja satunnaisiin esityksiin. Tällä hän tarkoitti
sitä, pyrkiikö kirjoittaja tietoisesti luomaan yhteyttä nykyisyyden ja menneen välillä. Hän
havaitsi, että satunnaiset viittaukset menneeseen olivat huomattavasti yleisempiä kuin
tietoiset analogiat. Täten hän esitti, että kollektiivisen historiakuvan rakentuminen on
pikemminkin satunnaista kuin tarkoituksenmukaista. Seuri toteaa, että tietoinen
esittäminen seuraa tarkemmin historian merkkipäiviä.

53

Omassa tutkimuksessani

tietoisten yhteyksien rakentaminen näkyy paljon vahvemmin kuin Seurin aineistossa. Tätä
saattaa osittain selittää aineistoni keruutapa, joka keskittyi sodan merkkipäiviin.
Journalistinen esittäminen ja median vaikutus yhteisölliseen kulttuuriin on esillä myös
Johanna Sumialan Median rituaalit -teoksessa (2010). Sumiala käsittelee kirjassaan mediaa
yhteisöllisten rituaalien esittäjänä. Rituaalit ovat toistuvia toimintoja, jotka liittävät yhteen
ihmisiä symbolien kautta. Rituaaleihin liittyvät yhteisön arvot ja samaistuminen yhteisöön.
Median rituaalit ovat vakiintuneita käytäntöjä, jotka ohjaavat median tapaa kirjoittaa
tapahtuneesta. Rituaaleissa oleellista on se, mihin samaistuminen kohdistuu ja toisaalta
se, mikä näytetään yhteisölle uhkana. Yleensä media ylläpitää ja vahvistaa vallassa olevia
käytänteitä asettamalla tapahtuman osapuolille erilaisia rooleja.54

53
54
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Lehdistön historiaa kuvaa kattavasti Päiviö Tommilan toimittama Suomen lehdistön
historia. Teossarja käy läpi jokaisen Suomen sanomalehden historian pääpiirteissään sekä
lehdistön yleiset kehityslinjat 1700-luvulta 1980-luvulle asti. Tuoreempaa näkökulmaa
median historiaan ja muutokseen tarjoavat Jukka Kortin Mediahistoria (2016) sekä Esa
Väliverrosen toimittama Journalismi muutoksessa (2011).

Metodit
Tutkimukseni on teoriasidonnainen eli abduktiivinen. Abduktiivisella tutkimusotteella
tarkoitetaan tilannetta, jossa analyysi on aineistolähtöistä, mutta sitä ohjaavat aiemmat
teoriat. Fenomenologisessa tutkimuksessa ihmisen toiminta nähdään tietoiseksi ja
tarkoitukselliseksi. Ihminen liittää yhteisöstä ja ympäristöstä saamiaan merkityksiä
todellisuuteen.55 Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on fenomenologinen ajatus lehdistön
tietoisesta pyrkimyksestä luoda merkityksiä menneelle. Nämä merkitykset kumpuavat
toimittajien ja haastateltavien kokemuksista ja ympäristön historiakulttuurista. Käytän
tutkimuksessani

diskurssianalyysin

metodeja.

Keskityn

omalle

tutkimukselleni

merkittävään suuntaukseen eli kriittiseen diskurssianalyysiin (critical discourse analysis,
CDA). Suuntausta edustavat muun muassa Norman Fairclough ja Teun A. van Dijk.
Kriittisen

diskurssianalyysin

tarkoituksena

on

mahdollistaa

meneillään

olevien

kulttuuristen ja sosiaalisten muutosten analyysi monitieteellisillä menetelmillä. Kriittinen
viittaa CDA:ssa sosiaalisten käytänteiden vaikutukseen ihmisten elämään ja sen kriittiseen
tutkimukseen. CDA:n tutkimuskohteet voidaan jakaa kolmeen lähestymistapaan: tekstien
ja diskurssien analyysiin; tekstien tuottamisen, jakamisen ja kuluttamisen käytäntöjen
tutkimiseen; tekstejä ja diskursseja kehystävien sosiaalisten ja kulttuuristen käytäntöjen
analyysiin.56 Lingvistiikan perinteessä diskurssit painottuvat kieleen ja sen käyttämiseen,

55
56

Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35, 98–99.
Fairclough 1998, 144.
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mutta

yhteiskuntatieteissä

on

kiinnostuttu

diskurssien

suhteesta

sosiaaliseen

kontekstiin.57
Fairclough esittää, että mediateksteillä ja diskursseilla on kolme jatkuvaa funktiota.
Ensinnäkin tekstit luovat representaatioita maailmasta. Toisekseen ne rakentavat erilaisia
identiteettejä toimittajalle, yleisölle ja tekstissä viitatuille muille osapuolille. Kolmanneksi
tekstit järjestävät osapuolien välisiä suhteita. Diskurssilla viitataan teksteihin ja niihin
kiinnitettyihin merkityksiin. Diskurssi on sosiaalinen käytäntö, jolla tuotetaan tekstiä ja
tulkitaan sitä. Yhteiskuntateorioissa diskurssista puhutaan sosiaalisena todellisuuden
konstruktiona. Diskurssit ovat kamppailua niiden järjestyksestä yhteiskunnassa.
Löytämällä teksteistä poliittiset toimijat voidaan tarkastella heidän pyrkimyksiään
vaikuttaa diskursseilla yhteiskuntaan. Diskurssit esiintyvät limittäin ja sekaisin tai
erillisinä.58 Van Dijk näkee, että diskurssit ovat eri vahvuisia, ja toiset diskurssit saattavat
hallita muita. Diskursiiviset ehdotukset ovat hierarkkisesti järjestyneitä tärkeyden
mukaan.59 Tässä tutkimuksessa määrittelen diskurssin sosiaaliseksi käytännöksi, joka
määrittää, miten tietystä asiasta tulee puhua ja mitä merkityksiä siihen tulee liittää. Siten
diskurssiehdotukset ovat kamppailua siitä, kenellä on valta antaa menneelle merkitys ja
muokata historiallista identiteettiä.
Representaatiot ja tekstit nähdään diskurssianalyysissa valinnoiksi, jotka luovat
merkityksiä. Valinnoilla otetaan mukaan ja jätetään pois sisältöä sekä asetetaan tietyt
asiat ensisijaisiksi tai toissijaisiksi. Suhteita ja identiteettejä rakennetaan aktiivisen
tekemisen ilmauksilla. Passiivisilla ilmauksilla puolestaan voidaan häivyttää vastuullisuus.
Teksti voidaan kehystää lauseilla, joilla lisätään tai vähennetään sanoman painoa ja siten
ohjataan lukijan tulkintaa. Valintoja tarkastelemalla tekstistä on mahdollista hahmottaa
diskursseja.60 Valinnat näkyvät jutun kehyksessä. Kehyksellä luodaan tilanteelle
tulkitsemisen säännöt. Kehys vakiinnuttaa rooleja ja identiteettejä tekstin toimijoille.61
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Olli Seurin jako lehtijutuista kuvaa valintojen merkityksen korostumista. Kyse on
satunnaisesta historiasta, kun historia tuodaan esiin, koska kirjoittaja näkee sen kuuluvan
taustatietona juttuun. Tietoisesta esittämisestä on kyse, kun kirjoittaja luo merkityksiä
menneelle kehystyksellä.62 Representaatioiden luomisessa eli esittämisessä tehdään
valintoja muodollisesti ja sisällöllisesti. Valinnat sisältävät ideologisia näkemyksiä, jotka
luovat

käsityksiä

ja

identiteettejä.63

Historian

esittäminen

on

merkitysten,

representaatioiden ja identiteettisuhteiden tuottamista. Se on aktiivista toimintaa, jolla
vaikutetaan historiakulttuuriin64. Faircloughin mukaan mediatutkimuksessa on olennaista
tarkastella, miten maailmaa kuvataan ja kenen kuvaus on kyseessä; mikä motivoi valinnat
ja miten valinnat suhteutuvat pyrkimyksiin; miten ja mitä identiteettejä rakennetaan.
Näihin

asioihin

vaikuttaa

kirjoittajan ideologinen tausta.

Ideologiat

ylläpitävät

valtasuhteita. Ne ilmenevät representaatioissa, joissa tiettyjä ääniä marginalisoidaan tai
korostetaan.65
Van

Dijk

korostaa

ideologioiden

yhteiskunnallista

merkitystä.

Henkilökohtaisen

mielipiteen sijaan diskursseissa on kyse sosiaalisista, institutionaalisista ja poliittisista
rakenteista. Ideologiat ylläpitävät ryhmän sosiaalisia käytäntöjä. Ne vaikuttavat ryhmän
uskomuksiin, asenteisiin, arvoihin ja normeihin. Ideologiat rakentavat me vastaan muut jaottelua ja sosiaalista identiteettiä. Tekstit tulkitaan omien mentaalisten mallien kautta
eli omien käsitysten ja kokemusten avulla. Tekstin ideologiset viitaukset antavat
mentaalisten mallien kautta enemmän tietoa kuin tekstissä itsessään näkyy. Mentaalisia
malleja voi jakaa tapahtumamalleihin, jotka kuvaavat sisältöä, ja konseptimalleihin, jotka
kuvaavat

tapaa

toimia.

Diskurssit

ilmenevät

teksteissä

ideologisina

sanoina,

mielipiteellisinä ehdotuksina, merkityksinä, oletuksina ja kuvauksina. 66
Tutkimukseni pääpaino on laadullisissa menetelmissä, mutta teen alussa päätelmiä
aineiston määrällisistä ominaisuuksista. Sisällön erittely on metodi, jolla tarkoitetaan
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sisällön kuvaamista määrällisesti. Analyysimenetelmiltään tässä työssä kietoutuvat yhteen
sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi. Sisällönanalyysi keskittyy tekstin luomaan kuvaan
todellisuudesta, kun taas diskurssianalyysi käsittelee sitä, miten kuvaa rakennetaan.
Sisällönanalyysi on väljä termi, mutta pääpainona on aineiston teemoittaminen ja
luokittelu. Sisällönanalyysi etenee koodaamalla eli luomalla järjestelmä sille, mitä tekstistä
etsitään. Tämän jälkeen teksti käydään läpi ja etsitään järjestelmän mukaisesti ilmauksia.
Löytyneet ilmaukset pelkistetään käsiteltävään muotoon. Ilmaukset kategorisoidaan
teemoiksi ja luodaan laajempi tulkinta.67 Tässä tutkimuksessa kategorisoin ilmaukset ja
teemat diskursseiksi. Kartoitin aluksi, millaisia kuvia lehtijuttu antoi menneestä ja kirjasin
alustavat tulokset ylös. Hiljalleen lehdestä nousivat esiin toistuvat diskurssit tai teemat.
Noudatin alustavassa analyysissä Faircloughin teorioista nousevaa jaottelua, jossa
tekstistä pyritään löytämään toimijat (identiteetit), representaatiot sekä suhteet
toimijoiden välillä68. Yleisvaikutelman jälkeen loin luokittelun diskursseille ja lopuksi
analysoin niitä osana historiakulttuuria.

67
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1. Lehtikirjoitusten kvantitatiivista tarkastelua
1.1. Talvisota-aiheisten kirjoitusten lukumäärät ja julkaisutiheydet
Kinnunen ja Junila keräsivät tutkimukseensa aineiston Helsingin Sanomista, Kansan
Uutisista, Sosiaalidemokraatista sekä Tiedonantajasta. Välittömästi sodan jälkeen
lehdistön kirjoitukset olivat volyymiltään pieniä. Vuosina 1959–1960 määrät olivat
huomattavasti suurempia, kun taas 1969–1970 kirjoittelu oli vähäistä.69 Neuvostoliittoon
viitattiin kiertoteitse ja asioita kaunisteltiin 1970-luvulla. Suomen ulkoasianministeriö
antoi huomautuksia lehdille, jotka kirjoittivat ”vihamielisesti” Neuvostoliitosta.70 70-luvun
jälkeen kirjoitusten määrä alkoi lisääntyä huomattavasti ja saavutti huippunsa 1989–1990,
jonka jälkeen muistelu on jatkunut tasaisena. Kinnunen ja Junila osoittivat, että sodasta
kirjoittaminen ei missään vaiheessa ollut olematonta tai mahdotonta. Toisekseen he
havaitsivat, että Neuvostoliiton hajoaminen aloitti uuden patrioottisen sodan muistelun
Suomen lehdistössä.71
Jukka Kortin mukaan historian käyttämisen määrä mediassa on kasvanut räjähdysmäisesti.
Samaan aikaan medialla on yhä suurempi rooli historiakulttuurin muokkaamisessa.72 Siksi
onkin mielenkiintoista tarkastella ensin juttuja määrällisesti ja sitä, mitä ne kertovat
lehtien historiakuvasta. Aineistossa on yhteensä 182 lehtileikettä. Vuosina 1999–2000
lehtijutuista 62 oli Helsingin Sanomista, 41 Suomenmaasta ja 15 Kansan Uutisista. Vuosina
2009–2010 lehtijutuista 37 oli Helsingin Sanomista, 22 Suomenmaasta ja 5 Kansan
Uutisista. Lisäksi Kansan Uutisten verkkolehdestä on ajanjaksolta 2009-2010 viisi
kirjoitusta, joita en huomioi julkaisumääriä vertaillessa. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että
lehtikirjoitusten määrä on 2009–2010 huomattavasti pienempi kuin 1999-2000. Helsingin
Sanomissa julkaistiin 2009-2010 talven aikana 15-osainen talvisota-artikkelisarja, jonka
seurauksena aineisto on todennäköisesti jakautunut enemmän otannan ulkopuolelle.
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Helsingin Sanomien julkaisutiheys tutkimuksen ajanjaksoina oli kerran päivässä eli
seitsemän kertaa viikossa. Poikkeuksena oli 7.12.1999, jolloin lehti ei ilmestynyt.
Suomenmaata julkaistiin vuosina 1999, 2000 ja 2009 viisi kertaa viikossa. Vuonna 2010
lehti ilmestyi enää neljä kertaa viikossa. Vuonna 1999 lehti ei poikkeuksellisesti ilmestynyt
6.12. tai 7.12. Sekä Suomenmaassa että Helsingin Sanomissa juttujen määrä lehteä
kohden laski huomattavasti (ks. kuvio 1). Juttujen määrä lehteä kohden vuosina 2009–
2010 oli vain noin puolet vuosien 1999–2000 määrästä. Sen sijaan Kansan Uutisten
kohdalla julkaisutiheyden muutos selitti suureksi osaksi kirjoitusten määrällisen laskun.
Kansan Uutisia julkaistiin vuosina 1999–2000 neljä kertaa viikossa ja vuosina 2009–2010
lehti ilmestyi vain kerran viikossa. Myöskään Kansan Uutiset ei ilmestynyt 7.12.1999.
Koska Helsingin Sanomat on huomattavasti suurempi lehti kuin Kansan Uutiset, on
luontevampaa, että siinä on enemmän juttuja. Helsingin Sanomat toimiikin roolinsa vuoksi
pitkälti suomalaisen yhteiskuntakeskustelun rajojen määrittäjänä73. Suomenmaassa on
kuitenkin kokoonsa nähden huomattavan paljon juttuja talvisodasta.
Kuvio 1. Talvisota-aiheisten kirjoitusten määrä julkaistua lehteä kohden vuosina 1999–
2000 ja 2009–2010 Helsingin Sanomissa, Kansan Uutisissa ja Suomenmaassa.
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Lehtijuttuja julkaistiin enemmän sodan syttymisen muistopäivän ympärillä kuin sodan
loppumisen. Helsingin Sanomissa oli vuonna 1999 juttuja 2,71/lehti, kun vuonna 2000
niitä oli 1,6. Vuonna 2009 lehdessä juttuja oli 1,53/lehti ja 2010 niitä oli 0,93/lehti. Kansan
Uutisissa luvut noudattivat samaa ilmiötä. Ne olivat 1999: 1,5/lehti, 2000: 0,38/lehti,
2009: 1,33/lehti ja 2010: 0,33/lehti. Suomenmaa poikkesi tästä. Siinä vuonna 1999 juttuja
oli 2,0/lehti ja vuonna 2000 niitä oli 2,09/lehti. Toisaalta vuosina 2009 (1,73/lehti) ja 2010
(0,38/lehti) tilanne oli muiden lehtien kaltainen. Muistelu sodan alkamisen ympärillä
koettiin merkittävämmäksi kuin loppumispäivän. Itsenäisyyspäivä ei ole selittäjä, koska
lehtiä ei useimmiten julkaistu itsenäisyyspäivän tienoilla ja talvisotajuttujen määrä oli
silloin vähäinen. Ilmiö voi liittyä sodan käsityksiin ja annettuihin merkityksiin. Kirjoitukset
keskittyivät 1999–2000 merkkipäivän jälkeiselle päivälle (ks. kuvio 2), mikä kertoo aiheen
sitoutuneen muuhun yhteiskunnassa tapahtuvaan muisteluun. Myös Seuri totesi, että
historian esittäminen sitoutuu mediassa ajankohtaisiin asioihin74. Sen sijaan 2009-2010
kirjoittelu osui tarkemmin merkkipäivälle, mikä näkyi myös juttutyypeissä.
Kuvio 2. Lehtikirjoitusten lukumäärä ja julkaisuajankohta suhteessa talvisodan
alkamisen tai päättymisen vuosipäivään vuosina 1999–2000 ja 2009–2010 Helsingin
Sanomien, Kansan Uutisisten ja Suomenmaan kirjoitukset yhteenlaskettuna.
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1.2. Uutisia, kannanottoja, historiaa ja kulttuuria – aineisto lajityypeiltään
Kokonaisuudessaan aineistosta oli historia-artikkeleita 31,6 %, uutisia ja reportaaseja
samoin 31,6 %, kulttuuri- ja ajanvietejuttuja 22,9 % sekä kantaaottavia kirjoituksia 15 %
prosenttia, joista pääkirjoituksia oli 4,3 % (ks. kuvio 3). Lehtijuttujen tyyppien erittely on
olennaista, koska samassa lehdessä erilaiset juttutyypit nostivat erilaisia diskursseja esiin.
Kuvio 3. Helsingin Sanomien, Kansan Uutisten ja Suomenmaan talvisota-aiheisten
kirjoitusten jakautuminen juttutyypeittäin vuosina 1999–2000 ja 2009–2010.
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Uutinen on ajankohtainen tiedote tapahtuneesta. Vuosien 1999–2000 aineistosta lähes
kolmasosa (32,2 %) oli uutisia. Vuosina 2009–2010 uutisten osuus oli pudonnut lähes
kahdeksasosaan (13,0 %). Uutiset käsittelivät enimmäkseen erilaisia muistotilaisuuksia
talvisodan merkkipäivinä. Kansan Uutisissa oli lisäksi viittauksia talvisotaan ajankohtaista
politiikkaa

käsittelevissä

uutisissa.

Helsingin

Sanomissa

uutisointi

kattoi

myös

kulttuuritilaisuuksia kuten näytelmiä ja konsertteja. Reportaasit ovat uutisen kaltaisia
raportteja tapahtuneesta. Reportaaseiksi olen laskenut muiden toimijoiden tekstin tai
puheen julkaisemisen. Reportaasit käsittelivät, mitä muissa lehdissä oli kirjoitettu tai mitä
lehti itse oli kirjoittanut aiemmin. Reportaaseissa on toimituksellinen valinta nostaa tietty
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juttu esiin. Reportaaseja esiintyi ainoastaan Helsingin Sanomissa. Näiden osuus aineistosta
pysyi suhteellisen samana ajanjaksosta toiseen (1999–2000: 6,8 % ja 2009–2010: 5,8 %).
Historia-artikkelit ovat toimittajan tekemiä haastatteluita ja kirjoituksia menneen
tapahtumista ja kokemuksista. En luokittele historia-artikkeleita uutisten taustajutuiksi,
koska ne ovat aineistossa harvoin uutisiin liittyviä ja esiintyvät omina kokonaisuuksinaan.
Myös artikkeleiden aiheisiin liittyvät tietoiskut olen luokitellut historia-artikkeleiksi.
Vuosina 1999–2000 aineistosta reilu neljäsosa eli 28,0% oli historia-artikkeleita. Vuosina
2009–2010 määrä oli 37,68 %. Muutos selittynee osittain uutisten määrän laskulla. Olli
Seuri esittää mielenkiintoisen oletuksen artikkelissaan. Hän arvioi historiaesitysten määrän
kasvavan, koska kerronnallinen journalismi on lisääntynyt75. Lehdet ottivat vuosina 2009–
2010 aktiivisemman roolin talvisodan historiakuvan rakentajina kertomalla itse menneestä
artikkeleissa sen sijaan, että olisivat uutisoineet muistotapahtumista.
Seuri havaitsi tutkimuksessaan, että suuri osa historiaa käsittelevistä lehtileikkeistä
sijoittui lehtien kulttuurisivuille. Hän totesi, että ”kulttuuri on selkeämmin osa historiallista
jatkumoa kuin politiikka, talous tai urheilu”. Muiden uutisten painopiste on usein
tulevaisuudessa, mutta kulttuurijuttujen menneisyydessä.76 Tämä näkyy aineistossa, jossa
suuri

osa

jutuista

on

tyypiltään

kulttuuriartikkeleita

ja

tv-ohjelma-arvioita.

Kulttuuriartikkeleiksi nimitän juttuja, joissa käsitellään kulttuuriteoksia kuten kirjoja,
elokuvia ja teatteria sekä haastatellaan kulttuurialan toimijoita. Siinä missä historiaartikkelit kuvasivat mennyttä suoraan, kulttuuriartikkelit kuvaavat nykyajan esityksiä
menneestä. Kulttuuriartikkeleita aineistosta vuosina 1999–2000 oli 17,0 % ja vuosina
2009–2010 niitä oli 18,8 %. Elokuva-arvioita ja tv-ohjelmakuvauksia aineistosta vuosina
1999–2000 oli 3,4 % ja vuosina 2009-2010 niitä oli 5,8 %. Kulttuurisivujen osuus talvisotaaiheisista jutuista oli siis hyvin korkea. Niiden osuus myös lisääntyi myöhemmällä
ajanjaksolla.
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Suurin osa tietoisista historiatulkinnoista löytyy mielipidekirjoituksista, kolumneista ja
pääkirjoituksista.77 Kolumnit ovat tietyn henkilön kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
Pääkirjoitukset ovat vastaavasti kannanottoja, mutta ne ovat päätoimittajan tekemiä.
Etenkin pääkirjoitukset paljastavat lehden ylläpitämiä diskursseja. Mielipidekirjoitukset
puolestaan ovat lyhyitä toimituksen ulkopuolisia mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Se,
mitä mielipidekirjoituksia lehti nostaa esille tarjotuista, kertoo lehden arvomaailmasta.
Pääkirjoituksia aineistosta 1999–2000 oli 5,1 % ja 2009–2010 niitä oli 2,9 %. Kolumneja
puolestaan 1999–2000 oli 1,7 % ja 2009–2010 niitä oli 2,9 %. Mielipidekirjoituksia
aineistosta 1999–2000 oli 5,9 % ja 2009–2010 niiden määrä nousi 13,0 prosenttiin.
Kokonaisuudessaan tällaisia kantaaottavia juttuja oli siis 1999–2000 aineistosta 12,7 % ja
2009–2010 niitä oli 18,8 %. Kannanottojen määrä muuttui pääkirjoituksista yleisönosaston
mielipidekirjoituksien suuntaan ja mielipidekirjoitusten määrä nousi huomattavasti.
Lehdet

ehkä

hakivat

lukijoiltaan

uusia

näkökulmia

sotaan.

Lehdet

käyttivät

historiaesityksissään mieluummin ulkoista auktoriteettia kuin argumentoivat itse.

1.3. Sanomalehtien eroavaisuudet ja samankaltaisuudet juttutyypeissä
Kansan Uutiset lähestyi menneisyyttä otantajaksolla 1999–2000 sekä suoraan että
kritisoiden muiden tuotoksia. Lehdessä ei kuitenkaan tuona ajanjaksona ollut yhtään
historia-artikkelia. Kansan Uutiset pyrki luomaan kuvaa talvisodasta siis lähinnä
nykyisyyden kautta (ks. kuvio 4). Kulttuuri-artikkelien osuus (26,7 %) ja tv-ohjelmaarvioiden osuus (20,0 %) sen sijaan oli yhteensä lähes puolet lehden talvisotaa käsitelleistä
jutuista. Lehden kirjoitukset keskittyivät viikolle ennen sodan alkamisen tai päättymisen
vuosipäivää, mitä selittää kulttuuriartikkelien suuri osuus. Lehti antoi vinkkejä talvisotaa
käsittelevistä teoksista ajanvietteeksi. Uutisia aineistossa oli kolmasosa (33,3 %). Loput
olivat pääkirjoituksia (13,3 %) ja kolumneja (6,7 %). Mielipidekirjoituksia talvisodasta ei
ollut. Pääkirjoitusten määrä oli suurempi kuin muissa lehdissä, mikä kertoo aiheen olleen
lehdelle poliittinen. Lehden lähestymiskulma säilyi vuosikymmenen päähän. Jaksolla
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2009–2010 jutuista 30 % oli kulttuuriartikkeleita sekä tv-arvioita ja 40 % oli pääkirjoituksia,
mielipiteitä ja kolumneja. Talvisodan muisteluista ei ollut uutisia kuin 10 % vuosina 20092010. Sen sijaan 20 % aineistosta oli historia-artikkeleita.
Kuvio 4. Kansan Uutisten talvisota-aiheisten kirjoitusten jakautuminen juttutyypeittäin
vuosina 1999–2000 ja 2009–2010.
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Suomenmaa poikkesi Kansan Uutisista erityisesti historia-artikkelien osalta vuosina 1999–
2000 (ks. kuvio 5). Suurimman aineistoryhmän muodostivat historia-artikkelit (34,1 %).
Suomenmaan julkaisuajankohdat keskittyivät 1999–2000 sodan vuosipäivälle ja sitä
seuranneelle päivälle. Kokonaisuudessaan Suomenmaan muistelu oli tasaisempaa kuin
Kansan Uutisissa, jossa vuosipäivä näyttäytyi pakottavana sodan muistelun päivänä.
Suomenmaassa ei ollut talvisotaa käsitteleviä kolumneja tai tv-arvioita. Sen sijaan
mielipidekirjoituksia aineistosta oli 14,6 %. Samaakin lehdissä oli, sillä myös
Suomenmaassa uutisten osuus (29,3 %) sekä kulttuuriartikkelien osuus (17,1 %) olivat
korkeita. Lehti käsitteli historiaa ja mennyttä suoremmin kuin Kansan Uutiset ja rohkaisi
yleisöä keskustelemaan aiheesta. Toisaalta pääkirjoitusten määrä oli vähäinen (4,9 %).
Menneen kuvaamisella oli suurempi merkitys Suomenmaalle kuin Kansan Uutisille.
Vuosina 2009–2010 Suomenmaa otti entistä aktiivisemman roolin historian esittämisessä.
Historia-artikkelien osuus oli korkeampi (40,9 %), kun taas uutisten (27,3 %) ja
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mielipiteiden (9,1 %) osuudet olivat laskeneet. Kulttuuriartikkelien (18,2 %) ja
pääkirjoitusten (4,6 %) osuudet pysyivät suunnilleen ennallaan.

Kuvio 5. Suomenmaan talvisota-aiheisten kirjoitusten jakautuminen juttutyypeittäin
vuosina 1999–2000 ja 2009–2010.
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Jari Väliverronen ja Risto Kunelius toteavat, että Helsingin Sanomat on viime
vuosikymmeninä pysytellyt neutraalissa journalismissa ja ottanut etäisyyttä politiikasta.78
Tämä neutraalisuus näkyy lehden vähäisissä kantaaottavissa kirjoituksissa (ks. kuvio 6).
Vuosina 1999–2000 Helsingin Sanomissa oli talvisotaa käsitteleviä pääkirjoituksia,
mielipidekirjoituksia ja kolumneja yhteenlaskettuna 6,5 % aineistosta. Lehden aineistosta
1999–2000 oli suuri osuus uutisia (32,3 %) ja reportaaseja (12,9 %) eli ajankohtaisisuus oli
lehdelle tärkeää. Kulttuuriartikkeleita oli 14,5 %. Myös talvisodan taustaa kartoittavia
historia-artikkeleita oli paljon (30,7 %). Vuosikymmentä myöhemmin 2009–2010 uutisten
määrä oli laskenut vähäiseksi (5,4 %), kun historia-artikkelien määrä oli noussut
huomattavasti (40,5 %). Reportaasien osuus oli laskenut hieman (10,8 %). Toisaalta
pääkirjoituksia ja kolumneja talvisodasta ei ollut lainkaan. Kulttuuriartikkelien määrä oli
suurentunut (21,6 %) ja lehdessä nostettiin tv-tarjonnasta talvisotaa esille (5,4 %).
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Helsingin Sanomat noudatti samaa linjaa kuin muut lehdet uutisten vähenemisessä ja
artikkelien määrän kasvussa. Kun 1999–2000 mielipidekirjoituksia ei ollut juuri lainkaan,
vuosina 2009–2010 niiden osuus oli 16,2 %. Lehti nosti esiin talvisodasta käytävää
keskustelua.
Kuvio

6.
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Kokonaisuudessaan juttutyypeistä rakentuva talvisodan kuva oli lehdillä osittain
samankaltainen, mutta lehtien välillä oli myös eroja. Kansan Uutiset rakensi kuvaa
talvisodasta nykyajan kulttuurin ja politiikan sävyttäminä tulkintoina. Kansan Uutisissa ei
tapahtunut juttutyyppien suhteen aikajaksojen välillä niin paljon muutosta kuin muissa
lehdissä. Suomenmaa taas pyrki aktiivisesti kuvaamaan mennyttä historia-artikkeleilla ja
keskustelemalla menneestä itsessään. Suomenmaalle talvisota oli selkeästi tärkeä, mutta
menneen asia, ei niinkään nykyisyyden kuten Kansan Uutisille. Lehti koki tärkeämmäksi
sodan kokemusten välittämisen. Helsingin Sanomat noudatti myös mennyttä kuvaavaa ja
arvioivaa Suomenmaan kaltaista linjaa, mutta sen tapa kuvata talvisotaa muuttui eniten
ajanjaksojen välissä. Kun 1999–2000 Helsingin Sanomat kuvasi talvisotaa virallisen
muistelun kohteena, muuttui kuva puolestaan vuosina 2009–2010 kokemusten ja
näkemysten kuvaukseksi jättäen uutisoinnin vähälle huomiolle.
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2. Kansan Uutiset ja talvisota – Vastapuolen kritisoimisesta menneisyyden
poliittiseen hyödyntämiseen
2.1. Diskurssien kamppailua Kansan Uutisissa 1999–2000
Diskurssi määrittää sen, miten asiasta tulee puhua ja mitä asiaan liittyy tai ei liity. Diskurssi
on valtakamppailua siitä, kuka saa määrittää puhe- ja suhtautumistavan.79 Lehdet luovat
tietynlaisen kuvan talvisodasta pyrkimyksenään saada lukijat omaksumaan lehden
maailmankuva. Tämä näkyy Kansan Uutisissa kahden ryhmän kamppailuna hegemoniasta.
Lehti tarjoaa omaa diskurssien ryhmäänsä kriittisenä vastineena toiselle yhteiskunnassa
vallitsevalle ryhmälle. Lehden edustamia diskursseja 2009–2010 olivat naisten sota,
tunteet ja arki, tragedia, valtioiden sota, myytti sekä tiedon ristiriita. Lehdessä esiintyviä
vastustettavia diskursseja olivat puolestaan rituaalinen muistaminen, sankaruus, kansan
yhdistyminen, itsenäisyyden puolustus sekä kiitollisuus (ks. kuvio 7).
Kuvio 7. Talvisotadiskurssien esiintyminen Kansan Uutisten kirjoituksissa 1999–2000.
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Kinnunen ja Junila arvioivat, että 2000-luvulla sotaa tarkastellaan yhä enemmän aiemmin
pimennossa olleiden näkökulmien kautta. He näkevät, että 2000-luku nostaa esiin naisten
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ja lasten näkökulman.80 Tässä he osuvat oikeaan aineistoni perusteella. Kaikissa lehdissä
naiset olivat keskeinen ryhmä talvisodassa. Kansan Uutisissa naisia kuvattiin naisten sota diskurssilla. Diskurssi ilmeni viidenneksessä jutuista (20 %). Se rakensi naisille aktiivista
roolia ja identiteettiä tärkeinä toimijoina sodassa. Se esiintyi pääasiassa Pikkusisarelokuvaa käsittelevissä artikkeleissa. Toimittajat nostivat artikkeleissa esiin elokuvasta
kuvauksen, kuinka päähenkilö ”surustaan huolimatta asettaa työnteon sairaalassa
henkilökohtaisten tunteiden edelle” ja ”vastusteluista huolimatta pestautuu apusisareksi
sotasairaalaan”. Miehellekin toimittajat näkivät paikkansa ja pyrkivät rakentamaan kuvaa
yhteisestä ponnistuksesta sodan keskellä. Siinä, missä naiset taistelevat sairaaloissa,
miehet taistelevat rintamalla.81
Talvisodasta on kirjoitettu vähän teoksia, joiden keskeisenä hahmona on punaisten
puolella ollut henkilö. Varsinkin heti talvisodan jälkeen suomalainen kirjallisuus kuvasi
pelkästään valkoisen puolen kokemuksia talvisodasta. Toisekseen myös kirjailijat ovat
olleet enimmäkseen valkoista upseeristoa.82 Vasemmistosidonnaisen Kansan Uutisten
lienee vaikea samaistua tuohon kirjallisuuteen. Helpompaa oli tarkastella kotirintaman
kokemuksia uusien elokuvien kautta.
Vuonna 1999 Suomessa oli käynnissä muutenkin laaja tasa-arvosta ja naisten asemasta
käytävä keskustelu. Esimerkiksi presidentinvaaleissa oli useimmilla suurista puolueista
naisehdokas, joista Tarja Halonen oli näkyvimmin esillä. Lehdistö ajoi 1990-luvulla naisten
ehdokkuutta politiikassa.83 Sama poliittinen tavoite näkyi myös talvisodan kuvan
rakentamisessa. Naiset haluttiin nostaa esiin tasa-arvoisina Suomen puolesta taistelleina
ihmisinä. Lehti teki aktiivista historiapolitiikkaa eli pyrki nostamaan menneestä esiin
asioita ajaakseen omaa ideologiaansa. Lehden artikkelissa oli ohjaajan kommentti, kuinka
naisia on kuvattu pitkään väärin ja yksipuolisesti:
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”Vuosikymmeniä naiset on kuvattu vain tummiksi tai vaaleiksi, ei kokonaisiksi
ihmisiksi, ohjaaja kärjistää.”84
Naisten sota oli selkeästi primäärinen diskurssi, kun taas samassa yhteydessä esiintyvä
tunteet ja arki -diskurssi oli sekundäärinen (13,3 %). Diskurssi kuvasi, kuinka sodankin
keskellä koettiin, tunnettiin ja vietettiin arkista elämää. Diskurssi korosti yksilöiden
näkökulmaa vastapainona sodan kuvaukselle poliittisesta näkökulmasta. Diskurssi ilmeni
juonikuvauksissa, kun elokuvaa kuvattiin henkilökohtaisena ihmissuhteiden ja tunteiden
tarinana. Lehdessä kuvailtiin, että elokuvassa pelkoja torjutaan hyvillä muistoilla, iloa ei
näytetä ja suru kätketään työhön. Juonikuvausten ja jutun kohteen valinnan ulkopuolella
toimittajat eivät suoraan esittäneet tulkintoja naisten roolista, vaan hakevat auktoriteettia
ohjaajan Taru Mäkelän kommenteista. Ohjaajan äänellä todettiin, että sodan keskellä on
myös surua ja toivoa, humaaneja arvoja ja tunteita.85
Kinnusen ja Junilan mukaan vuosina 1989–1990 näkyi yleisesti uuspatrioottinen ote
Suomen lehdistön kirjoittelussa sodasta. Kansan Uutiset edusti kuitenkin toisenlaista linjaa
ja toimi kriittisenä diskurssina patriotismia vastaan. Vaikka lehti ei lähtenyt enää
kiistämään sodan aloittamisen diskurssia, se korosti Suomessa esiintynyttä vihamielisyyttä
Neuvostoliittoa kohtaan. Suomi ei ollut pelkkä viaton uhri ja sankari.86 Samanlainen
kriittinen diskurssi patrioottisuutta vastaan näkyi lehdessä 2000-luvullakin. Sitä edusti
erityisesti myyttidiskurssi. Se oli vastadiskurssi kuvauksille siitä, kuinka sota yhdisti
suomalaiset tai kuinka sotilaat olivat voittamattomia sankareita. Diskurssi esiintyi eniten
pääkirjoituksissa ja oli havaittavissa viidesosassa (20 %) lehden kirjoituksista.
Monet veteraanit kokivat sodan vastenmieliseksi tappamiseksi, mutta julkisuus on
ylläpitänyt veteraanien puheesta vain maanpuolustuksellista uhrivalmiutta. 87 Kansan
Uutisten

historiakulttuurissa

sota

nähtiin

tragediana

maanpuolustushengen

ja

isänmaallisen uhrauksen sijaan. Lehti pyrki pitämään veteraanien perintöä esillä, mutta
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koki yhteiskunnan vaientavan ”veteraanien totuuden”. Myytti-diskurssille keskeistä oli
talvisodan kuvan muuttuminen jälkikäteen. Teksteissä tehtiin selväksi, että aidot
talvisodan kokemukset ja jälkikäteen kirjoitetut sankaritarinat eivät sovi yhteen.
Jälkikäteen kerrottuja juttuja kuvailtiin ”tarinoiksi”, ”myyteiksi” ja ”vääriksi”. Lehden
kolumnin mukaan talvisodan ihmeestä alettiin puhua vasta myöhemmin. Teksteissä luotiin
selkeästi identiteettiä ”aidoille” veteraaneille vastapainona hallitsevalle fiktiolle.88
Linjanveto ”meidän” ja myyttiä ylläpitävän puolen välillä tehtiin kokemuksen
auktoriteetilla:
”Muiden talvisota on syntynyt kirjallisuuden ja taiteen tuotteista. – – Me emme ole
sukupolvea, joka ase kädessä teki suuria sankaritekoja. Mutta me elimme
talvisodan. Ja kukapa mukana eläneistä sen unohtaisi!” 89
Veteraanien

kokemusten

nostaminen

vallitsevaa

muistelua

vastaan

oli

perua

sodanjälkeisiltä vuosilta. Sodan jälkeen monet veteraanit ajattelivat, että oikeistolainen
nationalismi oli syynä sotaan. He kokivat oman näkemyksensä katoavan historiankirjoissa.
Tähän koloon upposi Väinö Linnan Tuntematon sotilas, joka toi esille sotilaiden
tuntemuksia vastineena poliittisille näkemyksille. Tuntematon sotilas muuttui kuitenkin
nationalistisen historiakulttuurin mukana patrioottiseksi sankaritarinaksi.90 Kansan Uutiset
jatkoi vasemmistolaista perinnettä yksityisten henkilöiden kokemusten korostamisessa.
Diskurssi asettui hyökkäävälle kannalle muita muistamisen käytäntöjä vastaan. Vallitsevien
käytäntöjen haastaminen ilmeni pääkirjoituksessa sen asettuessa ”hurmahenkisyyttä
vastaan”. Sankaritarinoita haastettiin kuvaamalla, ”kuinka lähellä täydellinen romahdus
oli” ja kuinka sotilaat olivat ”täysin loppuun ajettuja, umpiväsyneitä äijiä”. 91
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”Perisuomalaiseen tapaan tapahtumaa [talvisodan alkamisen vuosipäivää]
muisteltiin parin päivän ajan niin runsaan kuorrutuksen kera, että se saattoi
aiheuttaa joillekin jo yliherkkyysnäppylöitä.”92
Yhdessä myyttidiskurssin kanssa esiintyi sekundäärinen tiedon ristiriita -diskurssi
viidenneksessä jutuista (20 %). Diskurssi pyrki tuomaan esiin sitä, että propagandan vuoksi
käsitykset sodasta olivat erilaisia eri kansanryhmien kesken. Keskeinen tekijä oli
rauhanehtojen erilainen vastaanotto rintamalla ja kodeissa. Vaikka sodan loppua ja
rauhanehtoja oli muisteltu surun päivänä, oli se pääkirjoituksessa rintamalle ”suuren
helpotuksen ja ilon päivä”.93 Propagandaa tuotiin esiin toistamalla sensuurin vahvuutta:
”Oman värityksen

aiheisiin tuo tietenkin

sotasensuuri,

olivathan kaikki

tiedotusvälineet ankaran sensuurin alaisia, joten ohjelmissa kuuluu varmasti myös
ajan sotapropagandan ääni.”94
Vasemmiston muisteluun on perinteisesti liittynyt vallankäytön ja vastarinnan teemat,
työväen ja porvariston vastakkainasettelu. Sisällissodan voittaneet valkoiset rajoittivat
työväen toimintaa lakien avulla 1920- ja 30-luvuilla. Sisällissodan muistelussa oli yleistä
oppositioasenne

vallitsevaa

kohtaan.95

Kansan

Uutiset

korosti

vuosituhannen

vaihteessakin vastakkainasettelua ja turmiollista vallankäyttöä. Kansan Uutiset syytti
valtiojohtoa sensuurin ja propagandan aiheuttamista traumoista. Sensuuri nähtiin
keskeisenä tekijänä sille, miksi rauhaan suhtauduttiin raskaasti. Pääkirjoituksen mukaan
tieto rintamalla ja kodeissa oli erilaista. Romahduksen partaalla oleminen ”ei ollut
etulinjassa olleille mikään uutinen”.96 Propaganda ja sensuuri liitettiin traumaan ja
menetykseen. Kolumnissa 1.12.1999 todettiin näin:
”Kun kerta oli kuljettu voitosta voittoon, vihollinen motitettu ja tuhottu, miksi
pitäisi hyväksyä nöyryyttävät rauhanehdot, kysyttiin. – – ”Kansa olisi taistellut,
hallitus väsyi”, vaikeroi eräs emäntä, kotikyläni keskeinen mielipiteen muodostaja.
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Tästä tiedotustraumasta selvittiin vasta, kun miehet palailivat rintamalta ja
puhuivat sodasta aivan toista kieltä kuin radio ja sanomalehdet olivat
käyttäneet.”97
Kansan Uutisten kirjoitukset 1980- ja 90-luvuilla edustivat yleistä eurooppalaista
muutosta, jossa sodan sankari- ja uhridiskurssi muuttui kärsimyksen diskurssiksi.
Kärsimyksen diskurssi oli tuolloin kuitenkin marginalisoitu, ja Kinnunen ja Junila toteavat,
että Suomen mediassa on jatkettu uhridiskurssia.98 Kansan Uutiset jatkoi kärsimyksen
esilletuontia ja sankaruuden haastamista. Jos myyttidiskurssi keskittyi vastaamaan muihin
diskursseihin, niin tragediadiskurssi loi lehdessä varsinaisesti omaa kuvaa talvisodasta.
Tragedia oli Kansan Uutisten keskeisimpiä näkökulmia sotaan ja esiintyi kahdessa viidestä
(40 %) lehtijutusta. Diskurssiin liittyi sodan aiheuttamat tuhot ja menetykset, kuolemat ja
suru. Keskeistä oli sodan traumaattisuus ja kauheus. Lehtijutuissa oli pelkoa, pommien
lieskoja, hautajaisia, surua, traumoja, pimeyttä, järkytyksiä, kamaluutta. Sota kuvattiin
artikkelissa ”epäoikeudenmukaisena ja toiveet ja haaveet murskaavana” 99.
”Muistikuvan tummuutta vahventaa epäilemättä sodan aattona määrätty
absoluuttinen pimennys. Maa muuttui aavemaiseksi, ei valon pilkahdustakaan, jos
taivas oli pilvessä.”100
Pääkirjoituksessa

kuvattiin,

kuinka

sodan

kokeneet

nykyäänkin

”puhuvat

pois

kokemaansa” traumaa. Traumaattisuus välittyi lapsille, kun ”isät kävivät kauheuksia läpi
painajaisissaan”. Veteraanitapaamisetkin kehystettiin trauman käsittelyn ympärille.
Traumoja kuvattiin työstämättömänä suruna ja vaiettavina asioina.101 Traumaattisuutta
korostettiin

kauhukertomuksilla,

jotka

olivat

tyypillisiä

punaisten

sisällissodan

muistelussa102:
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”Mutta jos vihollisen onkin kohdannut niin läheltä, että poskien finnit
turskahtelevat iholle ja henki haisee, niin kokemus ei helpolla katoa mielestä.” 103
Vasemmiston muistelussa on ollut keskeistä vuoden 1918 jälkeiset traumat ja kokemukset
heihin kohdistuneesta vallankäytöstä, mikä johti luottamuksen menettämiseen lakia
kohtaan. Punaisten arvot olivat sodan jälkeen täysin vastakkaisia vallankäytölle. Oma
kulttuuri nähtiin vastakkaisena valtiolliselle.104 Usein traumoihin liittyy yhteisöjen kiistely
suhteestaan menneeseen ja kysymys siitä, kenellä on oikeus määritellä tuo suhde.105 Kun
oma kokemusmaailma ei sovi yhteen ulkopuolisten esitysten kanssa, syntyy tarve
muokata esityksiä.106 Kansan Uutisissa näkyi tämä kiista menneen suhteesta. ”Aitona”
pidetty traumaattinen kokemus oli lehden historiakulttuurin piirre. Myytti-diskurssin
mukaisesti muut muistamisen käytännöt loukkasivat oikeutta määrittää suhdetta
menneeseen. Lehden näkökulmasta vallitseva muistelutoiminta kielsi oikeuden surra
tapahtunutta omien kokemustensa kautta. Lehti pyrki nostamaan ”aidot” veteraanit
auktoriteetiksi, jolla saataisiin käsiteltyä menneen trauma.
Traagisuutta korosti entisestään se, että yksilöt olivat ajautuneet sotaan tahdostaan
riippumatta. Keskeinen diskurssi Kansan Uutisille oli Valtioiden sota -diskurssi, jolla
tarkoitan lehden tapaa kuvata sota valtioiden välisenä yksilön tahdosta riippumattomana
luonnonvoimana. Se esiintyi lähes puolessa jutuista (40 %). Diskurssi vahvisti
myyttidiskurssille tyypillistä eroa valtiojohdon ja kansan välillä. Sillä korostettiin, kuinka
suomalaisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin sotia:
” – – häneltä [yksilöltä] ei varsinaisesti edes kysytä, että haluatko olla mukana
tässä suuressa historiallisessa tapahtumassa vai et.” 107
Toisekseen diskurssi ilmaisi sitä, että sota oli ennen kaikkea kansainvälistä politiikkaa.
Sotilaat eivät olleet ”perillä kaikista sotaan liittyneistä suurpoliittisista käänteistä”. Erään
artikkelin mukaan rauha syntyi vain poliittisena pelinä, jossa Stalin pelkäsi länsivaltojen
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apua ja jossa Risto Ryti ja Väinö Tanner olivat sopineet hyökkäyksestä Neuvostoliittoon
Saksan kanssa. Toisin sanoen lehden mukaan kansa oli täysin valtiojohdon ja
kansainvälisen politiikan pelinappula. Diskurssia auktorisoidaan artikkelissa tutkija Heikki
Ylikankaan haastattelulla. Haastattelussa haastettiin aikaisempia esityksiä sodasta
myyttidiskurssin mukaisesti. Sotaa pidettiin lehdessä osana maailmansotaa. Esiin nousee
niin Ribbentrop-sopimus kuin Baltian maiden kohtalotkin. Pääkirjoituksen mukaan
”talvisota oli pieni sivunäyttämö maailmansodan suuressa draamassa”. 108
Vaikka lehti pääkirjoituksien, kolumnien ja kulttuuriartikkelien kautta toikin esiin tätä
myyttien haastamisen, naisten roolin, aitojen kokemuksien, tragedian ja yksilön
voimattomuuden diskurssiryhmää, esiintyi lehdessä myös toisenlainen kokonaisuus.
Uutisissa nousi esiin rituaalinen muistaminen, johon valtion johtohahmot ottivat osaa.
Rituaalisen muistamisen -diskurssi keskittyi nimenomaan muistotilaisuuksista kertoviin
uutisiin. Rituaaliseksi kutsun sitä sen vuoksi, että siihen liittyvät diskurssit eivät esiintyneet
muina aikoina, mutta nousivat esiin merkkipäivänä. Näitä sekundäärisiä diskursseja ovat
kuvaukset

sankaruudesta,

uhrauksesta,

kansan

yhdistymisestä

ja

itsenäisyyden

puolustamisesta. Muistelussa oli mukana aina samat johtavat henkilöt kuten
puolustusvoimien komentaja. Rituaali on toistuva kommunikaation muoto, joka liittää
muistamistoiminnan jäseniä yhteen109. Koska Kansan Uutiset ei osallistunut tähän
muistamisen muotoon, nähtiin se yhteiskuntaa eriyttävänä tekijänä.
Usein kulttuurisen muistin ylläpitäjiä ovat viralliset tahot ja valtion instituutiot.110
Vasemmiston kulttuurissa vallanpitäjien rooli korostui entisestään. Vuoden 1918 sodan
jälkeen punaisten symboliikka jäi valkoisten alle. Sodan voitonparaatit ja uhrirituaalit,
joissa muistettiin menehtyneitä ja integroitiin selvinneet sotilaat takaisin yhteiskuntaan,
olivat porvariston omia. Uhridiskurssi oli punaisten vastustajien harjoittamaa. Sen sijaan
työväen muistojuhlia häirittiin laittomasti.111 Tällä taustalla ei ole ihme, että Kansan
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Uutiset kritisoi erityisesti muistotilaisuuksia, joissa esiintyi valtiojohto ja vallanpitäjät.
Muistotilaisuuksissa keskeisiksi toimijoiksi nimettiin puolustusministeri Jan-Erik Enestam ja
reserviläiset, puolustusvoimien komentaja kenraali Gustav Hägglund, pääministeri Paavo
Lipponen, puhemies Riitta Uosukainen sekä presidentti Tarja Halonen.
”Talvisodan päättymisen 60-vuotismuistoa vietettiin maanantaina monin tavoin
niin puolustusvoimissa, valtionjohdossa kuin kirkon ja veteraanien piirissä eri
puolilla maata”.112
Oheisesta lainauksesta näkyy, kuinka muistojuhlat eivät ole kansan tai yksilön toimintaa.
Ajattelu pohjautuu sisällissodan jälkeisiin muistotapoihin. Hävinneiltä punaisilta kiellettiin
sodan jälkeen julkinen kaatuneiden muistaminen, ja heidän hautansa olivat syrjäisiä ja
hoitamattomia113. Ainoan kerran yksityinen muistaminen esiintyi uutisten kuvatekstissä:
”Myös yksityiset kansalaiset muistivat sodan uhreja hautausmailla”. Etenkin myös-sana
tekstissä loi toissijaista arvoa yksityisille henkilöille. Yksityinen muistaminen oli hiljaista
haudalla käyntiä. Julkinen muistaminen taas oli täynnä ”virallisia tilaisuuksia”, puheita,
kunnianosoituksia

ja

marsseja.

Reserviläiset

marssivat

laskemaan

seppeleen

Mannerheimin patsaalle. Pääministeri ja valtiosihteeri laskivat seppeleen Sankariristille.
Uutisissa kerrottiin myös, kuinka Sallassa muisteltiin sodan päiviä hiihtämällä ja puhumalla
maanpuolustuksesta.114 Seppeleiden laskeminen ja puheet kuvastavat sekundääristä
kiitollisuusdiskurssia,

jossa

korostettiin

velkasuhdetta

veteraaneja

kohtaan.

Puolustusministeri Enestamin kuvattiin uutisissa sanoneen näin:
”Vuosi vuodelta olemme ymmärtäneet entistä selkeämmin talvisodan raskain
uhrein hankitun torjuntavoiton merkityksen Suomen kansalle.” 115
Enestamin kuvattiin puhuvan Suomen kansasta joukkona, jonka ”päällimmäinen tunne oli
pelko maamme kohtalosta”. Sotilaita Enestam kuvaa ”suomalaisiksi isänmaan
puolustajiksi,

jotka

tulikasteen

saatuaan

taistelivat

peräänantamattomasti
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maanpuolustustahtoa osoittaen”.116 Hänet kuvattiin henkilönä, joka ylläpiti yhdistymisen
ja sankaruuden diskurssia. Yhdistymisen diskurssi pyrki esittämään suomalaiset
yhtenäisenä joukkona, joka yksimielisesti halusi taistella isänmaan edestä. Sankaridiskurssi kuvasi sotilaita sankareina. Sotaa itsessään kuvattiin torjuntavoitoksi ja
puolustukseksi itsenäisyysdiskurssin mukaisesti. Uutisissa esiintyi paljon sekundäärisiä
muisteluun liittyviä diskursseja, jotka liitettiin valtiojohdon antamaan historiakuvaan, jota
vastaan lehden diskurssit taistelivat. Usein yhteisön julkinen muistelu estää vaihtoehtoiset
tulkinnat menneestä117. Kansan Uutiset koki julkisen muistamisperinteen vaientavan
vasemmiston tulkinnan menneestä.
Toisaalta lehden kahtiajakoisuus ei ollut aivan näin selkeä. Lehden sisällä oli monia
näkemyksiä

ja

ristiriitoja.

Aiemmin

kuvaamaani

myyttidiskurssia

korostaneen

pääkirjoituksen Talvisodan henki 3.12.1999 oli kirjoittanut toimituspäällikkö Jouko
Joentausta. Vain kolme päivää aiemmin 30.11.1999 oli lehdessä toinen pääkirjoitus
Oikeutettu puolustussota, jonka kirjoittajina oli sama toimituspäällikkö Jouko Joentausta
sekä päätoimittaja Yrjö Rautio. Kun Talvisodan henki kritisoi oikeistolaista hurmahenkeä ja
sai näppylöitä sodan muistelusta, on Oikeutetun puolustussodan teksti aivan eri kannalla.
Siinä ”Suomi taisteli talvisodassa itsenäisyydestään ja olemassaolostaan ylivoimaista
hyökkääjää vastaan”. Siinä todettiin, että ”Sota yhdisti kansan”, kun ”Neuvostoliittoa
pidettiin niin yleisesti hyökkääjänä ja Suomen asiaa niin oikeana”. Toisaalta ristiriita on
vain näennäinen, sillä aiempi pääkirjoitus toi vain esille punaisten yhtäläistä osallistumista
sotaan sekä itsenäisyystaistelua, kun taas myöhempi pääkirjoitus ei näitä vastustanut,
vaikka korostikin yksilöiden vallan puutetta sodassa ja talvisodan hengen myyttisyyttä.118
Ehkä jopa huvittava esimerkki diskurssien kamppailusta löytyi toimittajan kirjoittamasta
tv-ohjelmakuvauksesta. Lehdessä ollut ohjelmakuvaus esitteli erilaisia talvisota-aiheisia
ohjelmia. MTV:n ohjelmaa ei pidetty yhtä autenttisena kuin Ylen ohjelmaa, koska Ylen
ohjelmassa käytettiin aitoja sodan ajan materiaaleja, kun taas MTV:ssä näyttelijät
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esiintyvät ”muka” radiotoimittajina. Vaikka tekstissä todettiin Ylen ohjelman ”vaikuttavan
mielenkiintoisimmalta”, otsikossa nostettiin esiin MTV. MTV:n ohjelmassa kerrottiin,
”mikä yhdisti kansamme”, ja epilogissa ”esiintyy jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth
(kuinkas muuten)”.

119

Tämä tekstin ”kuinkas muuten” -lausahdus viitannee siihen, että

Ehrnrooth oli aktiivinen sodan ”sankarien” puolestapuhuja 90-luvulla120. Ehrnrooth siis
edusti vasemmistolle pitkälti juuri sitä diskurssiperinnettä, jota vastaan Kansan Uutiset
kamppaili.
Keskustelu

sotasyyllisyydestä

sai

1960–1970-luvuilla

uuden

käänteen

Molotov-

Ribbentrop-sopimuksen tutkimisen myötä. Vasemmisto korosti tuolloin Suomen
neuvostovastaisuutta ja osasyyllisyyttä sotaan. Lehden sävy oli myös vuosina 1989–1990
kriittinen. Muita tahoja kritisoitiin kansallishurmasta ja vihamielisyydestä Neuvostoliittoa
kohtaan. Vaikka lehti ei kritisoinut muistelua itsessään, se piti muistelun tapaa vääränä.
Lehti nosti myös silloin esiin kansalaiset, jotka joutuivat sotaan vasten tahtoaan.121
Vuosina 1999–2000 lehti jatkoi kansallismielisen hurman kritisointia. Poikkeavaakin
aiempaan vuosikymmeneen oli. Lehdessä nousi enää hyvin vähäisesti esiin keskustelu
syyllisistä sodan alkamiseen. Sotasyyllisyysasiaa käsiteltiin ainoan kerran pääkirjoituksessa.
Kirjoituksessa ”ei ole epäselvyyttä siitä, että Suomi taisteli talvisodassa itsenäisyydestään”.
Keskustelua syyllisyydestä pidettiin turhana, koska paljastuneiden asiakirjojen perusteella
Neuvostoliitto oli selkeästi hyökkääjä. Aivan yksipuolista kuvaa ei vieläkään esitetty, vaan
”Neuvostoliiton politiikkaa hallitsi aiheellinen pelko – –, että Suomi liittyisi Saksan
hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan.”122

Suhdetta Saksaan käsiteltiin vain yhdessä

artikkelissa. Jutun mukaan Ryti ja Tanner olivat yhteydessä Saksan johtoon ja
suunnittelivat näennäisrauhaa ja jatkosodan tavoitteita helmikuussa 1940.123
Vaikka yleisesti ottaen Suomessa vallitseva historiakulttuuri on nähnyt sodan hyvin
patrioottisesti, on viime vuosikymmeninä ollut julkisuudessa myös toisenlaisia
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Ks. KU 30.11.1999 ”MTV:ssä veteraanit muistelevat talvisotaa” (tv).
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Ks. KU 30.11.1999 ”Oikeutettu puolustussota” (pk.)
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Ks. KU 16.3.2000 ”Suomen ja Saksan aseveljeys alkoi jo talvisodassa” (art.)
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näkemyksiä.124 Vasemmiston historiakulttuuri on ollut vuoden 1918 jälkeen kritisoivaa
vastakulttuuria.125 Kansan Uutiset edusti tätä toisenlaista vasemmistolle ominaista
historiakulttuuria. Lehden suhteessa talvisotaan vuosituhannen vaihteessa näkyi
punaisten kulttuurin juuret sisällissodan jälkeisissä tapahtumissa. Kansan Uutisten
historiakulttuuri näki talvisodan nykyaikana jatkuvana poliittisena konfliktina. Lehti jatkoi
patrioottisen tulkinnan haastamista. Talvisota kuvattiin sankaritarinan sijaan yksilöiden
tragediana, jonka kansainvälinen politiikka on tuonut heidän arkeensa. Lehti kuvasi sotaa
epätietoiseksi ajaksi, jolloin valtion propagandasta johtuen kansa ei ymmärtänyt tilanteen
todellista luonnetta. Lehti kritisoi muiden näkemyksiä menneestä ja sotaa ylentävää
muistamistapaa. Tragedian ja nationalismin hegemonista kamppailua lehti rakensi
erilaisten roolien kautta. Naiset nostettiin esille poliittisen tasa-arvokeskustelun
siivittäminä. Veteraanit puolestaan edustivat aitoutta. Veteraaneille luotiin identiteettiä
”totuuden” äänenä, joka taistelee julkisuuden ”vääristymää” vastaan. Julkisuuden
henkilöille ja valtiojohdolle luotiin rooli ”vääristyneen” käsityksen ylläpitäjinä. Asetelmaa
luotiin tunteisiin vetoavalla retoriikalla, yksilöiden tarinoilla ja kokemuksilla.
Sirkka Ahosen tutkimuksessa 1990-luvun lopun nuoret olivat saaneet sodasta käsityksen
sankarillisena itsenäisyyden puolustamisena. Nuorten kertomuksissa toistui kuitenkin
myös traagisuus. Osa nuorista koki, että talvisotaa ei olisi tarvinnut koko ajan pitää esillä.
Monien isovanhemmat halusivat pysyä vaiti tai kertoivat sodasta surullisia ja pelottavia
tarinoita

pelosta,

kuolemasta

ja

haavoittumisesta.126

Kansan

Uutiset

vetosi

juttutarjonnallaan tragedian sävyttämään identiteettiin. Vaikka traagisuus oli ensisijainen
representaatio sodasta, oli mukana myös patrioottiselle muistelulle tyypillistä kuvausta.
Lehti ei kieltänyt kaatuneiden muistamisen tärkeyttä. Se ainoastaan kritisoi muistamisen
tapaa ja alituisuutta. Lehti toi esille talvisodan merkitystä kansan yhdistymiselle ja
sisällissodan haavojen parantumiselle. Kokonaisuudessaan sota oli lehden mukaan
yksilölle traumaattinen tapahtuma, mutta valtiolle tärkeä itsenäisyyskamppailu, jossa
kansa yhdistyi hetkellisesti saman päämäärän äärelle.
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2.2. Kansan Uutiset 2009–2010: Talvisodan perintö lehden vaikutuskeinona
Suomen 1990-luvun alkuun vaikutti huomattavasti lama ja sen aiheuttama työttömyys.
Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut Kansan Uutisisten suhtautumiseen talvisotaan 1999–
2000.

Vuosikymmentä

myöhemmin

otantajaksolla

2009–2010

Kansan

Uutisten

lähestymistapa talvisotaan oli erilainen. Työttömyys nousi yhdeksi keskeisimmistä
taustatekijöistä. Selkeästi erottuvia diskursseja oli valtioiden sota, humaaniuden puute ja
kansan yhdistyminen (ks. kuvio 8). Kansan yhdistyminen oli nyt lehden kannattama tärkeä
diskurssi. Ajallinen näkökulma eli nykyisyyteen keskittyminen ja lehtijuttujen lajityyppi oli
samankaltainen kuin aiemmin. Johtuen lehden muuttumisesta viikoittaiseksi julkaisuksi,
juttujen määrä väheni neljännekseen verrattuna 1999–2000 ajanjaksoon. Saadakseni
paremman kuvan diskursseista laajensin aineistoa verkkolehden jutuilla ajanjaksolta
30.11.2009–13.3.2010.
Kuvio 8. Talvisotadiskurssien esiintyminen Kansan Uutisten kirjoituksissa 2009–2010.

Kansan Uutisten diskurssit 2009–2010
70%
60%
50%
40%
30%
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Valtioiden sota

Kriittisyys

Informaatiosota

Humaanius

Yhdistyminen

Kansan Uutiset maalasi 2009-2010 talvisodasta valtioiden sota -diskurssin mukaista kuvaa
kansainvälisen politiikan seurauksena kolmanneksessa (30 %) jutuista. Toisin kuin
vuosikymmentä aiemmin, lehti ei kuitenkaan korostanut yksilöiden joutumista sotaan
vasten tahtoaan vaan keskittyi kuvaamaan sodan kytköksiä kansainväliseen toimintaan ja
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luomaan yhtäläisyyksiä suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välille. Kansainväliseen
politiikkaan

viitattiin esimerkiksi tv-elokuva-arviossa,

jossa

elokuvan

yhdistävän

”onnistuneesti” Suomen tapahtumat ja maailmansodan dokumenttipätkillä Hitleristä ja
Helsingin pommituksista127.
”Sitten kertojanääni johdattaa talvi- ja suursotaa (kuten asia ilmaistaan) edeltäviin
tapahtumiin. Suomussalmen Juntusrannan kesästä ei ole pitkä loikka saksalaisten
syyskuun 1. päivänä tapahtuvalle hyökkäykselle Puolaan.” 128
Viidenneksessä jutuista (20 %) sodasta annetaan kuva informaatiosotana, jonka kulusta
siviileillä ei ole ymmärrystä. Epätietoisuus näkyi esimerkiksi lehdessä kuvattujen elokuvien
pohdiskeluna siitä, ”missä oikein mennään, niin meillä kuin muuallakin”. Suoranaiseksi
informaatio- tai propagandasodaksi tilanteen teki lehdistön ja järjestöjen toiminta. Pirjo
Hämäläisen kolumni kertoi, kuinka Neuvostoliiton lehdistö seurasi ahkerasti sille
myötämielisten järjestöjen toimintaa. Pravda ja muut mediat levittivät propagandaa
työväenluokan sortamisesta ja järjestöjen poliittisesta vainoamisesta. Hämäläisen kolumni
antaa ymmärtää, että Neuvostoliitto kävi sotaa myös propagandan keinoin.129
Toisaalta lehden toimittajat häivyttivät eroja valtioiden välillä ja esittivät toiminnan
molemmilla puolilla samankaltaiseksi. Kulttuuriartikkelissa kuvattiin runoilijoita sekä
Suomen että Neuvostoliiton puolelta. Artikkeli esitti Yrjö Jylhän ottaneen vaikutteita
Kiirastuleensa Jevgeni Dolmatovskilta. Samankaltaisuuksia osapuolien väliltä haettiin myös
synkemmistä asioista. Artikkeli kertoi suomalaisten teloittaneen noin 250 omaa
kansalaistaan. Lehti pyrki osoittamaan, että Suomi kävi samanlaista julmaa sotaa kuin
muutkin valtiot eikä pitänyt kiinni oikeusvaltion periaatteista.130 Vasemmistoliiton
periaateohjelmassa 16.6.2007 korostettiin ”maailman

ihmisten ja

kansakuntien
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keskinäistä solidaarisuutta”.131 Suomalaisten ja venäläisten näkeminen tasavertaisina ja
sodan kuvaaminen kansainvälisenä oikeistopolitiikkana on puolueen ideologian mukaista.
Vuosien 2009–2010 kuvaukset talvisodasta eivät luonnehtineet sotaa niin traagiseksi
surun ja kuoleman näyttämöksi ja traumaattiseksi muistoksi kuten lehti teki vuosina 1999–
2000. Sen sijaan traagisuus on humaaniuden puutetta, joka näkyi viidenneksessä jutuista
(20

%).

Lehden

tv-elokuva-arvioissa

muut

kuvaukset

sodista

ohitetaan

vain

”sotaelokuvina” ja esiin nostetaan Pedon merkki, jonka kuvattiin keskittyvän ihmisyyteen
ja humaaniuden korostamiseen. Kulttuuriartikkelissa tutkijat ”vähättelivät kuolemien
määrää”, minkä lehti esitti totuuden pimittämiseksi. Myös pääkirjoitus korosti
humaaniuden puutetta, kun siinä käsiteltiin torjuttuja hyvätuloisten veronkiristyksiä.
Vastoin talvisodan perintöä heikommassa asemassa olevat jätettiin ilman tukea.132 Lehti
pyrki löytämään talvisodasta humaaneja puolia tai niiden puutetta, tuomaan niitä esille ja
käyttämään niitä talouspoliittisissa kiistoissa.
Vasemmistoliiton tavoitteena vuoden 2007 puolueohjelman mukaan oli ”ihmiskunnan
vapauttaminen sodasta, sorrosta, puutteesta ja eriarvoisuudesta”. Eriarvoistumiseen oli
puolueen mukaan puututtava.133 Sodan kuvaaminen julmana palveli ideologiaa.
Eriarvoistumiseen puututtiin yhdistymisen diskurssilla. Hämäläisen kolumni kuvasi Suomen
ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran (SNS) vaiheita. Kolumnissa kuvattiin, kuinka
Neuvostoliitolle myönteinen SNS:n perustaja Mauri Ryömä kirjoitti ulkoministeri Väinö
Tanneria haukkuvan kirjeen. Kirjeessään hän esitti, että työväenluokka meni rintamalle
pakosta ja toivoi vain rauhaa. Ryömä kuvattiin jutussa radikaaliksi ja työväen
pilkankohteeksi.134 Asettamalla Ryömän kyseenalaiseksi kirjoittaja haastoi näkemyksen
siitä, että työväki olisi pakotettu sotimaan. Tämä oli yhdenmukainen näkökulma lehden
linjan kanssa. Yhdistymisen diskurssi esiintyi yli puolessa (60 %) talvisotaa käsitelleistä
jutuista.
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Vasemmistoliiton periaateohjelma 16.6.2007.
Ks. KU 20.11.2009 ”Suomi, sota ja sivistyneistö” (tv); KU 20.11.2009 ”Runoilijoita ja nuijasotaa” (art.); KU
4.12.2009 ”Talouden talvisodassa kaveri saa jäädä” (pk.)
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Kansan yhdistyminen talvisodan vaikutuksena todettiin usein käsiteltäessä työttömyyttä.
Nettilehdessä eräs artikkeli käsitteli ”tammikuun kihlausta”. ”Kihlauksella” tarkoitettiin
23.1.1940 tehtyä lausumaa siitä, että työnantajien ja -tekijöiden järjestöt tunnustivat
toisensa neuvotteluosapuoliksi työläisten ”suuren sotapanostuksen” jälkeen. 135 Vuoden
2009–2010 kirjoituksia Kansan Uutisissa ohjasi taloustilanne ja vertaukset talouden
”talvisotaan”. Vasemmiston poliittisesta näkökulmasta ammattijärjestöjen vaikutusvallan
hiipuminen, työntekijöiden aseman huononeminen ja työllisyystilanteen heikkeneminen
2000-luvulla oli huolestuttavaa. Tämän vuoksi lehti pyrki korostamaan talvisodan
vaikutusta kansan yhdistymiseen.
”Yksi talvisodan tuoma muutos näkyy edelleen suomalaisten arjessa. Talvisodan
syttymisen myötä työnantajien ja työläisten väliset suhteet normalisoituivat.
Työnantajien järjestöt ja työntekijäjärjestöt tunnustivat toinen toisensa ja toistensa
oikeuden neuvotella omien jäsentensä puolesta. – – Osapuolet sopivat, että
vastedes pyritään löytämään yhteisymmärrys neuvotteluteitse.”136
Oheisesta lainauksesta näkyy, miksi lehti pyrki tukemaan yhtenäistymisen diskurssia.
Vetoamalla kansan yhtenäisyyteen se vaati, että ammattijärjestöjä kuullaan jatkossakin.
Nettilehden kirjoituksissa moraalista velvoitetta kuulemiseen korostettiin vertaamalla
”tammikuun kihlauksen” hiipumista avioeroon. Yhteistoimintaa kuvattiin aikuistumiseksi
ja rähinöintiä epäkypsäksi. Työläisten oikeudet esitettiin edellytykseksi kansan
eheytymiselle ja sille, että Suomi voitaisiin lukea Pohjoismaihin kuuluvaksi. Päättäjien
toivottiin

”varjelevan

menneiden

polvien

työtä,

jolla

rakennettiin

yhteistyöllä

sopimusyhteiskuntaa.” Vahvistuksena lehden kannalle uutisissa presidentti Tarja Halosen
puheesta korostettiin yhtenäisyyttä työllisyyden parantamisessa. Samoin eduskunnan
puhemiehen Sauli Niinistön puheesta poimittiin toteamus yhteisestä vastuusta:
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Ks. KU 30.11.2009 ”Talvisota toi tullessaan tammikuun kihlauksen” (art.).
KU 30.11.2009 ”Talvisota toi tullessaan tammikuun kihlauksen” (art.).
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”parempiosaisten keskuudessa ei voi muita velvoittaa, ellei itse ole valmis mistään
luopumaan.”137
Jotta historiallinen tapahtuma tai sen symboli vaikuttaa identiteettiin, tulee sille antaa
merkitys. Esimerkiksi muistomerkki ilman katsojan sille antamaa merkitystä ei vahvista
edustamaansa näkökulmaa tapahtumaan.138 Yhdistymisen diskurssi oli Kansan Uutisille
1999–2000 vastapuolen esittämä. Sen sijaan 2009–2010 talvisodalle annettiin merkittävä
rooli yhdistäjänä, koska sitä kyettiin käyttämään poliittiseen tarkoitukseen. Vaikka
lehdessä käsiteltiin enemmän mennyttä, oli se tiukasti sidottuna ajankohtaisiin
tapahtumiin. Vaikka diskurssit kokivat muutoksen, pysyi lehdellä suhde sotaan tragediana.
Lehti näki nykyisyyden olevan menneen jatkumo, mutta samalla nykyisyys määritti sitä,
miten menneeseen suhtaudutaan ja mitä menneessä tapahtui. Talvisodan nähtiin
vaikuttavan nykyisyyteen, mutta se, yhdistikö sota kansan, riippui siitä, mitä nykyisyyden
politiikka vaati.
Vaikka

diskurssit

muuttuivat

tragedian

korostamisesta

kansan

yhdistymisen

korostamiseen, oli 2009–2010 lehdessä myös vanhaa kriittistä diskurssiperinnettä
mielipidekirjoituksissa. Samoin kuten 1999–2000 kriittiset kirjoitukset, tässäkin tekstissä
oli äänessä veteraani. Kirjoitus kritisoi median ylläpitämää keskustelua talvisodasta ja näki
sen sodanpalvontana:
”Talvisota jatkuu tiedotusvälineissä kiivaana. Mediailma on sakeana sotatarinoista,
jotka kertaavat 70 vuotta sitten käydyn sodan vaiheita. – – kaikki kunnia sotien
veteraaneille, mutta joku raja tässä sodan palvonnassakin pitäisi olla”.139
Kansallisia traumoja on Suomessa usein vaikenemisen ohella myös käytetty poliittisiin ja
taloudellisiin tarpeisiin.140 Kansan Uutiset käytti 2009–2010 talvisodan muistoa poliittisesti
ajaakseen työväen etua. Tämän vuoksi traumaattinen diskurssi ei näkynyt niin
137

Ks. KU 22.1.2010 "Järjestöt aikuistuivat yhteistyöhön" (art.); KU 31.1.2010 ”Sopimusyhteiskunta
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voimakkaasti

lehdessä.

Aiempi

kritisoiva

historiakulttuuri

oli

jäänyt

lukijoiden

harjoittamaksi. Lehti sen sijaan omaksui yhtenäisyyden diskurssin poliittisena aseena ja
korosti humaaneja arvoja. Selityksenä tälle oli Vasemmistoliiton ideologia. Muutoksia oli
diskurssien lisäksi muussakin. Veteraanien sijaan ääni annettiin 2009-2010 toimittajille
itselleen. Jari Väliverrosen ja Risto Kuneliuksen mukaan politiikan edustajien mediassa
väheneminen oli yleinen kehitys 1990-luvulta 2000-luvulle141. Kuten aiemminkin, suuri osa
Kansan Uutisten jutuista 2009–2010 nojasi myös tutkijoiden puheisiin ja kulttuurialan
toimijoiden kuvauksiin sodista.
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Väliverronen & Kunelius 2011, 235.
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3. Uhrauksia itsenäisyyden puolesta – Suomenmaan menneisyyskuva
3.1. Kiitos itsenäisyyden puolesta taistelleille ja työn sankareille – Suomenmaa 1999–2000
Suomalaiseen sodan muisteluperinteeseen on vaikuttanut paljon Tuntematon sotilas.
Kuvaus sotilaiden urheudesta ja sankarillisesta uhrauksesta on patrioottisessa perinteessä
esillä. Sen sijaan 80-luvun kuoleman turhuutta korostanut uudelleenfilmatisointi torjuttiin
laajalti.142 Kivimäen ja Teporan mukaan sodan väkivalta voidaan nähdä kahden ääripään
tavoin: turhana kuolemana tai altruistisena uhrauksena muiden puolesta143. Siinä missä
Kansan Uutiset edusti 1999–2000 traagista tuhoa, Suomenmaa lähti enemmän
uhridiskurssin linjoille. Uhridiskurssi oli nähtävissä vajaassa viidenneksessä (17,1 %)
jutuista (ks. kuvio 9). Lehden mukaan talvisodan suomalaiset uhrasivat itsensä
kansakunnan puolesta. Parissa jutussa todettiin, että uhrauksella maksettiin maan vapaus.
Jutuissa ei kuitenkaan aina kuvata, minkä vuoksi uhraus tehtiin. Uhraus oli keskeinen
diskurssi etenkin mielipidekirjoituksissa, joissa todettiin, että uhrit ”joutuivat hengellään
äänestämään tämän maan itsenäisyyden puolesta”144.
Marianne Junilan mukaan kansalaiset joutuivat usein taipumaan sodan vaatimuksiin ja
luovuttamaan omaisuutta sodan tarpeisiin. Talvisodan aikana kuitenkin ainoastaan kahvia
ja sokeria säännösteltiin.145 Suomenmaa kirjoitti myös omaisuuden menetyksestä
uhrauksenkaltaisena menetyksenä, vaikkakaan siitä ei suoraan uhrauksena puhuttu.
Suomenmaahan oli koottu pätkiä Maalaisliiton lehden Liiton kirjoituksista 1939–1940.
Useat poiminnoista käsittelivät siviileille annettuja määräyksiä. Heidät pakotettiin
antamaan kellarinsa väestönsuojiksi, luovuttamaan suksensa armeijalle ja luopumaan
viljakaupasta.146 On selvää, että Suomenmaa piti taloudellisia menetyksiä vakavina.
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Kuvio 9. Talvisotadiskurssien esiintyminen Suomenmaan kirjoituksissa 1999–2000.

Suomenmaan diskurssit 1999–2000
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Uhrauksen on nähty toisinaan olevan yhteisölle päämäärä itsessään. Uhraus on
symbolinen suoritus, jonka myötä tapahtuu samaistumista ja yhteisön lähentymistä.147
Uhraus palvelee nationalistista ideologiaa ja tarjoaa merkityksen kuolemalle. Kuoleman
kautta pystyttiin tarjoamaan myös muita käsityksiä esimerkiksi uskonnosta ja
isänmaasta.148 Yhdistävän roolin lisäksi itsenäisyyden puolustaminen oli Suomenmaassa
keskeisin selitys uhrauksille. Itsenäisyysdiskurssi oli lehden yleisin diskurssi (48,9 %). Sen
mukaan sota oli Suomen itsenäisyyden puolustamista. Pääkirjoituksen mukaan ”sodassa
oli kysymys Neuvostoliiton yrityksestä miehittää Suomi”, mutta Suomi ”selvisi
kunniakkaasti ja säilytti itsenäisyytensä”. Mahdollista tappiota verrattiin Baltian maiden
kohtaloon. Itsenäisyyden puolustamisen diskurssi oli niin vahva, että mielipidekirjoitukset
tulkitsivat Euroopan unioniin liittymisen talvisodan sukupolvien pettämiseksi ja
itsenäisyydestä luopumiseksi. Taistelua hyödynnettiin politiikassa. Lehdessä kuvattiin,
kuinka valtion keskittyminen Etelä-Suomeen on Lapista luopumista ja veteraanien
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pettämistä.149 Muutkin historian populaariesitykset 1990-luvulla korostivat sodassa olleen
kyse itsenäisyyden pitämisestä.150
Keskeistä itsenäisyysdiskurssissa oli Suomen esittäminen puolustajana ja Neuvostoliiton
hyökkääjänä. Marraskuun lopun pääkirjoituksessa Neuvostoliitto kuvattiin vihollisena,
jonka ”aggressiivisia aikeita ei muuta huoli turvallisuudesta”. Pääkirjoituksen mukaan
venäläiset hyväksyivät nykyään ”objektiiviset johtopäätökset sodan kulusta ja syistä” eli
Neuvostoliiton olleen hyökkääjä.151 Puhuminen hyökkäyksestä ja puolustajasta toimi
moraalisena oikeutuksena sodalle. Toisekseen diskurssi osoitti sodan olleen lehden
mielestä välttämätön, koska Neuvostoliitto olisi joka tapauksessa yrittänyt valloittaa
Suomen. Kolmanneksi vihollisasettelulla luotiin suomalaisille lukijoille me-vastaan-heidentiteettiä Venäjää vastaan. Keskustan periaatteisiin kuului tuolloin myös ”ihmisten
vapauden ja itsenäisyyden arvostaminen”152. Myös Suomen itsenäisyys lienee perusarvo.
Itsenäisyysdiskurssiin liittyi usein termi ”torjuntavoitto”, jolla kuvattiin itsenäisyyden
säilyttämistä torjumalla vihollinen, vaikka sota hävittiinkin rauhanehtojen kannalta. Kuten
monet muut Suomenmaan diskurssit, myös tämä on perua aiemmilta vuosikymmeniltä ja
muistelmakirjallisuudesta. 1950-luvulla julkaistiin Mannerheimin, Tannerin ja Niukkasen
muistelmat ja vuonna 1956 kenraali K.L. Oeschin teos, jossa termi esiintyi ensimmäisen
kerran153. Suomen poliittinen ilmapiiri 1970-80-luvuilla ei sallinut sodan arvostamista.
Kansallinen sankarikertomus torjuntavoitoista jäi pimentoon. Sen sijaan Suomen sanottiin
hävinneen

sodat.

1990-luvulla

tilanne

muuttui

täysin

sotaa

kunnioittavaksi

uuspatrioottiseksi ilmapiiriksi, jossa valtiojohto korosti Suomen ”erillissotaa” ja
”torjuntavoittoa”.154 Suomenmaan linja 1999–2000 oli tämän 1990-luvun patrioottisen
ilmapiirin mukainen. Puolustussota esitettiin Suomenmaassa ”kunniallisena” taisteluna.
Lehti kirjoitti puolustusministeri Jan-Erik Enestamin puheesta uutisen sodan 60149
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vuotispäivänä. Vaikka alla oleva lainaus on Enestamin puheesta, edustaa se hyvin
Suomenmaan kantaa.
”Suomen itärajalla taisteli kuitenkin tulikasteen saatuaan peräänantamatonta
maanpuolustustahtoa osoittanut suomalainen isänmaan puolustaja.”155
Sankarisymboliikka on tapa ilmentää yhteisön voimaa. Samaistumalla sankareihin yhteisö
rakentaa kuvaa itsestään. Medialla on tärkeä rooli sankarihahmojen tarjoamisessa ja
niiden kuvan luonnissa.156 Suomenmaan kirjoituksille oli ominaista sotilaiden esittäminen
kunniallisina sankareina. Sankaridiskurssi esiintyi lähes joka kolmannessa (29,3 %)
talvisotaa käsitelleessä jutussa. Suomenmaan pääkirjoituksissa sotilaita kuvattiin
sankarivainajiksi, jotka ”kykenivät uskomattomin ponnistuksin turvaamaan maan
itsenäisyyden”. Lehti esitti sotilaat kunniallisiksi, isänmaallisiksi, rohkeiksi, sisukkaiksi,
urheiksi, päättäväisiksi ja puolustustahtoisiksi sankareiksi, jotka kykenivät kukistamaan
ylivoimaisen vihollisen. Talvisodasta puhuttiin myyttisenä sankaritaruna vailla vertaa.
Nämä sankarit suorittivat lehden mukaan urotekoja niin sodan aikana kuin
jälleenrakentamisenkin aikana.157
Suomalaisessa kirjallisuudessa rintamasotilaat on kuvattu useimmiten yhdistyneeksi
kansaksi, joka sankarillisesti täytti velvollisuutensa sodassa. Suomalaiset sotilaat olivat
inhimillisiä ja kunniallisia, rohkeita ja taitavia sotureita, jotka eivät tarvinneet aseistusta.158
Suomenmaa oli omaksunut tuon yleisen kaunokirjallisen sankaridiskurssin, joka kuvasi
sotilaita nöyriksi. Uutisissa amiraali Jan Klenberg totesi, että suomalainen ei pyrkinyt
sankariksi vaan teki vain velvollisuutensa. Auktoria haettiin myös tutkija Matti Klingen
teoksista lehden artikkelissa. Jutussa todettiin, että sankariuden keksivät ulkomaiset
sotakirjeenvaihtajat. Suomalaiset vain toteuttivat käskyjä sodan tultua.159 Sekä Kansan
Uutiset että Suomenmaa esittivät 1999-2000 suomalaiset pakotettuina sotaan. Kun
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Kansan Uutiset loi vastentahtoisen pakotuksen raamit, Suomenmaa kehysti saman
velvollisuudentunnoksi.
”Päällimmäisenä ajatuksena talvisodan alkamisen muistopäivänä on kiitollisuus
sille sukupolvelle, joka kesti tämän koettelemuksen ja kykeni uskomattomin
ponnistuksin turvaamaan maan itsenäisyyden.”160
Vainajien muistaminen on tyypillistä useille kulttuureille. Moraalinen vastuu oman
yhteisön sankarivainajien kunnioittamisesta on näkyvä elementti kulttuurista muistia.161
Oheinen lainaus kuvaa, kuinka tärkeää lehdelle vainajien kunnioitus oli. Yleisin
Suomenmaan diskurssi talvisodasta oli kiitollisuus ja kunnioitus (46,3 %). Diskurssi loi
kulttuuria, jossa suomalaisten velvollisuus oli kunnioittaa veteraaneja ja menneitä
sukupolvia ja olla kiitollinen uhrauksesta. Kiitollisuus ulottui miehiin ja naisiin, sotilaisiin ja
kotirintamaan. Uutisissa kerrottiin, kuinka veteraaneille kerättiin rahaa kiitollisuuden
osoittamiseksi. Kuusamon Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Markku Niemelä totesi, että
”veteraanien työn merkitystä ei saa unohtaa, vaan se tulee tietää vielä sadan vuoden
päästä”.162
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Lampi totesi ”veteraaniperinnön siirtämisen
nuoremmille sukupolville olevan tärkeää, jotta isänmaan rakkaus säilyisi Suomen kansan
keskuudessa”. Toistuva elementti diskurssissa on sen toteaminen, että nuorempien ei
toivottavasti tarvitse taistella, koska vanhat sukupolvet tekivät sen heidän puolestaan.
Mielipidekirjoituksessa todettiin, kuinka ”veteraanit, miehet ja naiset, ensin puolustivat
Suomen itsenäisyyttä – – ja sitten loivat henkisen ja taloudellisen pohjan tälle maalle”.
Mielipidekirjoituksissa koettiin velvollisuudeksi ylläpitää veteraanien rakentamaa maata,
jotta se voidaan antaa seuraavalle sukupolvelle. Pääkirjoituksessa todettiin, että on
luonnollista, että uudet sukupolvet eivät muistele sotia, mutta ”onneksi on kuitenkin
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monta pysyvää, alituista muistuttajaa siitä, kuinka kalliisti isänmaamme vapaus on joskus
maksettu”.163 Suomenmaa piti näkyvää muistelua hyvänä toisin kuin Kansan Uutiset.
Sirkka Ahonen määrittelee Mannheimiin tukeutuen sukupolven tarkoittavan suunnilleen
saman ikäluokan yhteiskunnallista ryhmää, jolla on samat avainkokemukset. Sukupolvea
määrittää yhteinen rooli historiassa ja yhteenkuuluvuuden tunne. Sukupolvien välillä sen
sijaan vallitsee kulttuurinen vieraus. Ne eivät ymmärrä toisiaan, koska niiden
kokemusmaailmat ovat erilaisia.164 Suomenmaassa nähtiin, että sukupolvien välillä oli
kuilu. Vanhemmille sukupolville sota-aika ja jälleenrakennus olivat sukupolven
avainkokemuksia. Sotasukupolvet pyrkivät ”talvisodan perinnön” kautta tuomaan
nuoremmille omia avainkokemuksiaan. Nuorempien sukupolvien näkökulmia sotaan ei
ymmärretty, vaan veteraanien perintö oli ainoa oikea tapa hahmottaa sotaa. Toisaalta
Keskustan periaateohjelma määritti, että ”mikään sukupolvi ei saa heikentää tulevien
mahdollisuuksia”165. Ehkä sukupolvien perinnön siirtäminen nähtiin tärkeäksi tulevien
sukupolvien aseman vahvistamiseksi.
Myös kiitollisuus kaatuneita kohtaan oli näkyvää. Uutisessa kerrottiin, kuinka kaatuneita
vielä 2000-luvullakin etsittiin, jotta heidät voitaisiin haudata sankarivainajina.166
Sotahautojen symbolinen merkitys oli nähtävissä jo sota-aikana, sillä sotilaat haudattiin
kansainvälisesti poikkeavalla tavalla heidän kotipaikkakunnilleen vierekkäin samanlaisiin
hautoihin. Sodan jälkeenkin sankarihautojen tärkeys suremisen ja muistamisen paikkoina
oli suuri.167

Nationalismin perinteessä sankarihaudat nähtiin kaatuneita yhdistävänä

paikkana ja kansallisen uhrauksen symbolina.168 Suomenmaassa hautausmaita pidettiin
arvokkaina muistamisen paikkoina, joissa nationalistiseen tapaan kansa yhdistyi ja
”työmiestä ei erota herrasta”169. Sen vuoksi hautausmaat olivat keskeisemmin esillä
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Suomenmaan uutisoinnissa kuin Kansan Uutisissa. Hautausmaiden lisäksi kaatuneiden
kunnioittaminen näkyi uutisissa muistomerkkien julkistamisesta sekä muistotilaisuuksista.
”Talvisota yhdisti Suomen kansan ja kuroi umpeen jopa vapaus- ja sisällissodan
jäljiltä

jääneen

kuilun.

Samanlaisella

yksituumaisuudella

nykysuomalaiset

osoittavat kunnioitustaan sodat kokeneille sukupolville.” 170
Veteraanien perintönä nähtiin kansan yhdistyminen sodan yhteisten tavoitteiden
seurauksena. Yhdistymisen diskurssi oli mukana noin viidenneksessä (17,1 %) lehtijutuista.
Lehden pääkirjoitus esitti sodan parantaneen vuoden 1918 haavat ja että yhtenäisyys on
pysynyt tähän päivään saakka. Toisaalta lehden mielipidekirjoituksessa tuotiin esille huoli
yhteiskunnan eriarvoistumisesta alueellisesti ja sosiaalisesti. Lehti totesi yhdistymisen
tapahtuneen symbolisesti, kun punaiset hyväksyivät valkoisten symbolit kuten
Mannerheimin, itsenäisyyspäivän juhlimisen ja ansiomitalit.171 Talvisota toimi uutena
yhtenäisyyden symbolina keskustalle, siinä missä aiemmin valkoinen sisällissodan osapuoli
haki yhtenäisyyttä yhteisen lippusymbolin kautta172. Keskustan puolueohjelma vuodelta
1996 määritti puolueen lähtökohdiksi edistää yhteenkuuluvuutta ja vastuuta yhteisöstä ja
poistaa vastakkainasettelut.173 Diskurssi palveli siis myös Keskustan päämääriä.
Ahosen mukaan neljäs sukupolvi vuoden 1918 sodan jälkeen ei enää kokenut tapahtumaa
omakseen ja jakautunut punaisiin tai valkoisiin. 1990-luvun nuorille vuoden 1918 sodan
käsitys oli lähinnä kouluopetuksen ja julkisten teosten varassa. Suvun kautta ei välittynyt
omakohtaisia kertomuksia sodasta.174 Tässä valossa Suomenmaan kirjoitukset ovat
vanhempien sukupolvien tuottamia. Jakautuminen ja yhdistyminen olivat merkittäviä
kokemuksia aiemmille sukupolville. Myös itsenäisyys oli lehdelle merkittävä osa kansallista
identiteettiä. Yhtenäisyys liitettiin lehdessä ”talvisodan henkeen”, jonka seurauksena
tapahtui ”talvisodan ihme”. Suomenmaan uutisissa kuvattiin piispa Samuel Lehtosen ja
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kenraalimajuri Olavi Jäppilän puheita. Niissä todettiin, että ilman ”yhteenkuuluvuuden
henkeä” ja ”kansan eheytymistä toinen ihme eli rintaman kestäminen ei olisi ollut
mahdollista”, eikä Suomen selviytymistä ”voi selittää rationaalisin tai laskelmallisin
perustein”.175 Tämä ihmeen ja hengen diskurssi (24,3 %) kuvasi sotaa myyttisenä
ihmetarinana, jossa on yliluonnollista voimaa. Lehden artikkelissa todettiin, että ”aivan
kuin joku ihmeellinen henki olisi puhaltanut kansalaisten keskuuteen”.176
Edellä kuvatut uhrauksen, itsenäisyyden, sankariuden, kiitollisuuden, yhdistymisen ja
ihmeen diskurssit olivat primäärisiä Suomenmaassa 1999–2000. Nämä diskurssit saivat
tukea usein upseereilta, reserviläis- ja veteraaniliitoilta ja luterilaiselta kirkolta. Toistuvia
puhujia olivat kenraali Gustav Hägglund ja puolustusministeri Jan-Erik Enestam. Tätä
diskurssiryhmää voi pitää armeijan ja upseeriston historiakulttuurin piirteenä. Nämä
diskurssit esiintyivät pääasiassa pääkirjoituksissa ja uutisissa. Suomenmaassa näyttäytyi
myös toisenlainen primäärinen diskurssiryhmä, jonka äänenä toimivat evakot, naiset ja
sota-ajan lapset. Tähän diskurssiryhmään kuuluivat pääasiassa Karjalan ja sururauhan ja
työnteon diskurssi. Ne olivat esillä eniten historia-artikkeleissa, joissa haastateltiin
evakoita. Evakkojen diskursseihin lukeutuivat myös yhdistymisen ja ihmeen diskurssit.
Media kertoo historiaa usein tapahtumat kokeneiden henkilöiden kautta. Tavallisten
ihmisten kokemukset legitimoivat esityksen sekä saavat lukijan kokemaan historian
omakseen.177 Vuosituhannen vaihteessa evakot olivat yksi Suomenmaan suurimmista
ääniryhmistä. Evakkojen diskurssi oli mukana viidenneksessä (19,5 %) lehtijutuista.
Suomenmaassa oli

pelkästään 30.11.1999 kolme erilaista artikkelia evakkojen

kertomuksista.178 Evakkojen kertomuksille oli yhteistä sodanpelko, evakkomatka, rauhan
tulo ja työnteko. Erään jutun mukaan evakoille sota ei tullut yllätyksenä, vaan sitä oli
pelolla odotettu. Evakot olivat kaivaneet suojia ja nukkuneet vaatteet päällä. Lehti kuvaa
175
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rajaseudun pelkoa tulevasta ja päivittäistä keskustelua sodan mahdollisuudesta. Toistuva
elementti kirjoituksissa oli se, että useat perheet olivat lähteneet ennen sodan syttymistä
pakoon, mutta palanneet takaisin, kun sotaa ei näyttänyt tulevan. Sodan syttyminen oli
järkyttävä

itkuntäyteinen

hetki.

Lehti

loi

evakkojen

tarinoiden

kautta

kuvaa

poikkeusoloista. Koulut suljettiin, evakot täyttivät talot ja tulimeri valaisi taivaan.
Usein lehdessä kuvattiin, että lähtö evakkoon tuli pikaisesti. Erään jutun mukaan matkaan
piti lähteä tunnissa, kun lähtökäsky annettiin. Mukaan ei saanut ottaa kuin minkä jaksoi
kantaa. Osa karjasta teurastettiin lihoiksi ja arvokkaimmat naudat ajettiin kiireellä juniin.
Monien kodit poltettiin sodassa ja mukaan saatiin vain muutama muistoesine. Eräs evakko
joutui kulkemaan suksilla, koska armeija vei hevosen. Evakkomatkaa kuvattiin lehdessä
kovaksi ja rankaksi. Lentokoneiden kuvattiin ampuneen tiellä liikkujia. Kovuutta lisäsivät
kovat pakkaset.179
”Koko ajan oli nälkä ja kylmä. Aluksi maito vietiin junassa oleville evakoille ja
sotilaille, mutta pian se kelpasi vain käsien pesuun, niin likaista vaunussa oli.”180
Keskeinen teema evakkojen kertomuksille oli myös rauhantulo ja Karjalan menetys. Outi
Fingerroosin mukaan evakkojen muistot Karjalasta liittyvät sen menetyksen kokemiseen.
Evakkojen muistoissa Karjala on lapsuuden ihana utooppinen koti. 1990-luvulla muistot
ovat olleet lähinnä tarinoita evakoilta, jotka olivat lapsia sodan aikaan. Karjalalla on
pitkään ollut suuri kirjallinen kulttuurinen merkitys. Siitä on kirjoitettu useita
kaunokirjallisia teoksia.181 Ei ole mikään ihme, että siitä on tullut sekä poliittisen
keskustelun että muistojen kohde. Karjalan menetyksen ja sururauhan diskurssi näkyi joka
kolmannessa kirjoituksessa (29,3 %). Eräs eläkeläinen kuvasi, kuinka ”hän oli edelleen
ajatuksissaan Viipurissa” ja oli murheissaan sen huonosta kunnosta. Toisaalta taas vierailu
kotiseudulla Karjalassa toi toisille ”unenomaisen ja onnellisen tunteen”.182
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”Melkein kaikki itkivät. Kaikki liput olivat puolitangossa. Paljon menetettiin, mutta
oli lohduttavaa, että me kuitenkin jäimme vapaaksi maaksi. Emme joutuneet
minnekään Venäjän korpeen.”183
Rauhantuloa kuvattiin lehdessä yhtä järkyttävänä kuin sodan syttymistä, ellei jopa
pahempana. Monet totesivat, että kotipaikkakunta menetettiin rauhassa eikä sodassa.
Evakkojen itkua kuvattiin järkyttäväksi, kun rauhanehdoista kerrottiin evakoille. Rauha
merkitsi kodin menettämistä.184 Junilan mukaan raskaat rauhanehdot aiheuttivat
pettymyksen kotirintamalla, koska siellä ei ollut ymmärrystä sodan kulusta ja
tilanteesta.185 Lehti toi näkökulman esiin, kun siinä kuvattiin, että ”sotasensuurin vuoksi
suomalaiset eivät voineet tietää, kuinka vaikea tilanne oli Kannaksella ja Viipurinlahdella”.
Toisaalta iloa kuvattiin päällimmäisenä tunteena rauhan tulosta, kun ehtoja ei vielä
tiedetty.186
Karjalan luovutus vahvistettiin Pariisin rauhansopimuksen ja vuoden 1948 YYAsopimuksen myötä. Kekkosen presidenttikaudella Karjalan takaisinsaannista keskusteltiin,
mutta 1970-luvulta lähtien asiasta keskustelu laantui, koska suhteet Neuvostoliittoon
kiristyivät. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vaatimukset Karjalan suhteen saivat uutta
pontta.187 Evakot totesivat artikkeleissa, että ”Karjalan menetys oli vääryys, joka olisi
korjattavissa, jos tahtoa löytyisi”. Pro Karelia -yhdistyksen kuvattiin ”lietsovan”
keskustelua, kun se esitti Viipurin nousevan talouskeskukseksi, jos ”vääryydellä
pakkoluovutetut” alueet palautettaisiin.188 Luopuminen Karjalasta oli kuitenkin lähempänä
lehden poliittista linjaa, sillä pääkirjoituksessa todettiin, että Karjalan palautus oli
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epärealistinen haave ja kallis toteutettavaksi. Haaveilijoiden ”olisi opittava historiallista
nöyryyttä ja rehellisyyttä”.189
Evakkojen lisäksi Suomenmaa tarjosi äänen sodanajan lapsille sekä naisille. Naisten ja
lasten diskurssi ilmeni joka kolmannessa (29,3 %) lehtileikkeessä. Lajityypiltään nämä
olivat uutisia ja artikkeleita. Keskeistä diskurssille oli lapsien toiminnan ja kohtalon
tunnustaminen. Lehti uutisoi lapsille pystytetystä muistomerkistä. Jutussa kuvattiin
Suomen

toimineen

ainutlaatuisesti

auttaen

lapsia

sotaa

pakoon

Ruotsiin.

Mielipidekirjoituksissa vaadittiin lapsille rintamatunnusta, koska he olivat tehneet
partisaanijahteja ja töitä kotirintamalla. Pelko ja hämmennys olivat toistuvia kertomuksia
lasten jutuissa. Eräs lapsi ajatteli, että kotia ei tarvitse jättää, koska suomalaiset eivät
päästä vihollisia sisälle.190 Suomenmaan toimittaja haastatteli lehteen miehiä, jotka olivat
olleet lapsia sota-aikana. Toimittaja kuvaili, kuinka sodan jäljet näkyivät yhä miesten
elämässä. Jutussa kuvattiin, kuinka poikien isät lähtivät sotaan ja palasivat muuttuneina,
jos palasivat. Toimittaja kertoi haastateltavien olleen avoimia peloista ja kovista oloista,
mutta isyyden tunteista vaiettiin. Sodassa olleita isiä kuvattiin puhumattomiksi, työhön
hukuttautuviksi

ja

äkkipikaisiksi.

Näitä

ominaisuuksia

tarttui

jutun

mukaan

lapsiin.191Ahosen tutkimusten mukaan historialliset traumat sodasta eivät kuitenkaan
Suomessa ole siirtyneet uusimmille sukupolville192.
Tuntemattoman

sotilaan

myötä

suomalaista

historiakulttuuria

ovat

ohjanneet

kaunokirjalliset teokset, joita myydään enemmän kuin akateemisia tutkimuksia.193
Kirjojen, elokuvien ja näytelmien vaikutus näkyi myös Suomenmaassa. Lehti kuvasi
Pikkusisar-elokuvan täydentävän puutteellista kuvaa naisista sodassa. Elokuvan kerrottiin
olevan

totuudenmukainen

kuvauksissaan

naisten

toiminnasta

sotasairaaloissa.194

Kotirintaman kertomuksissa keskeinen diskurssi oli työnteko. Diskurssi esiintyi
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kolmanneksessa (29,3 %) Suomenmaan jutuista. Monissa jutuissa kerrottiin naisten
saaneen työkomennuksen. Työstä ei maksettu palkkaa, vaan sitä oli tehtävä maan hyväksi.
Naisten kuvattiin tehneen toimistotyötä, ommelleen vaatteita, laittaneen ruokaa sotilaille,
hoitaneen karjaa ja haavoittuneita ja kuljettaneen ruumiita. Työtä kuvattiin yhtä
traumaattiseksi kuin sotimista rintamalla. Myös naisten aseman yhteiskunnallinen nousu
liitettiin sodan seurauksiin.195 Pohja naisten tärkeyden korostamisessa oli yhteiskunnan
keskustelussa, mutta myös puolueen tavoitteissa. Keskustan periaateohjelma määritti
sukupuolisen tasa-arvon ja työnteon yhteiskunnan lähtökohdaksi196.
”Siitä olen hyvilläni, että olen omalta osaltani saanut olla mukana Suomea
puolustamassa. Ei ole jäänyt sieluuni arpia, kun olen yrittänyt tehdä minulle
uskotut työni mahdollisimman hyvin ja olen tuntenut tekeväni oikeaa työtä.”197
Sodan aikana työvelvollisuuslaki edellytti suomalaisten työskentelevän maanpuolustuksen
hyväksi. Tämä koski 15–64-vuotiaita sukupuolesta riippumatta. Myös lapset työskentelivät
erilaisten tehtävien parissa.198 Lehden mukaan lapset veivät viestejä, hoitivat karjaa ja
kuljettivat ruokaa.199 Sodanaikainen työnteon kulttuuri esitettiin lehdessä hyvänä
piirteenä. Kiitollisuuden diskurssi laajeni näin veteraaneista kokonaisuudessaan edeltäviin
sukupolviin. Myös kotirintaman suomalaiset nähtiin sodassa taistelleina sankareina.
Näiden

kahden

primäärisen

diskurssiryhmän

eli

upseerien

ja

veteraanien

historiakulttuurin sekä kotirintaman ja evakkojen historiakulttuurin lisäksi lehdessä oli
muutamia sekundäärisiä diskursseja, jotka laajensivat kuvaa sodasta. Näitä olivat maine,
länsiapu ja informaatiosota. Mainediskurssi oli sankaruutta tukeva diskurssi, joka perustui
nationalistiseen historiakulttuuriin. Se kuvasi Suomen taistelua maailman tietoisuuteen
hyvämaineiseksi

sankarimaaksi,

kun

koko

maailma

seurasi

Suomen

taistelua
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talvisodassa200. Lehti toistuvasti esitti pienen Suomen taistelevan urhoollisesti suurvaltaa
vastaan. Maineen diskurssilla rakennettiin kansallistunnetta ja ylpeyttä kansallisesta
identiteetistä.
”Talvisota rakensi myös Suomen mainetta maailmalla. Pienestä Suomesta syntyi
kuva sisukkaana selviytyjäkansana. Kaunis myytti talvisodan, velanmaksajien sekä
suurten urheilijoiden ja taitelijoiden maasta elää yhä. Sen pohjalta Mika Häkkisen,
– – ja monien muiden on hyvä jatkaa Suomi-kuvan rakentamista maailmalla.”201
Muiden maiden osallistumisesta Suomen avustamiseen sodassa esitettiin Suomenmaassa
ristiriitaisia näkemyksiä. Uutisissa kerrottiin talvisodan jäätiestä, jonka kautta kuljetettiin
tykkejä, ammuksia, elintarvikkeita ja bensiiniä Suomeen. Toisaalta taas toisessa uutisessa
puolustusministeri Enestam korosti, että ”äärimmäisessä tilanteessa kansakunta voi
luottaa vain itseensä”. Myös mielipidekirjoituksessa 16.3.2000 todettiin, että ”tiukan
paikan tullen suomalaisilla on aina ollut vain yksi avun ja turvan lähde, omat voimat ja
toiset suomalaiset”. Toisaalta evakon tarinassa kerrottiin, kuinka ”ruotsalaiset toimittivat
pakolaisille ruokaa, vaatetta ja kaikkea muuta välttämätöntä”.202 Lehdessä yhtäältä
esitettiin, että oltiin yksin sodassa, toisaalta taas kuvattiin ruotsalaisten apua.
Kotirintamalla apu tiedostettiin, rintamalla katsottiin suomalaisten olevan yksin.
Maine- ja länsiapudiskurssien ohella kansainvälisellä politiikalla oli harvoin osuutta sotaan.
Eräässä artikkelissa kuvattiin Saksan laajentumisen 1939 aiheuttaneen tarvetta
positiivisille sotauutisille, mikä johti Suomen tapahtumien seuraamiseen maailmalla.
Muutoin kansainvälinen politiikka puuttui lehdestä. Myös informaatiosodan diskurssi oli
pienessä osassa samassa artikkelissa. Sotakirjeenvaihtajat loivat Suomelle positiivisen
imagon. Toisessa artikkelissa propagandan kuvattiin aiheuttaneen ongelmia sodan
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tilanteen käsittämisessä, kun venäläiset olivat kuvitelleet marssivansa vapauttajina
Suomeen.203
Kotirintaman artikkeleissa esiintyi sekundäärinen trauman diskurssi. Traumaattisuutta
kuvattiin puhumalla pelosta ja pommituksista. Talvisodan kokemusten kuvattiin tulevan
”mieleen ja uniin”. Traumaattisuuteen liittyi se, että tunteita ei näytetty, eikä traumoja
käsitelty. Puhumattomuuden kumppanina kuvattiin väkivaltaa ja alkoholia.204 Lehdessä oli
myös toisenlainen kehys kärsimykselle. Suomessa on ollut vahva luterilainen
uskonperinne, jonka mukaisesti jo sodan aikana sota nähtiin hyvän ja pahan taisteluna205.
Toistuva diskurssi Suomenmaassa oli koettelemus (12,2 %). Diskurssin mukaan talvisota oli
kuin raamatullinen koettelemus kansalle ylivoimaisen vihollisen edessä. Keskustan
keskeisiin arvoihin kuuluikin kristillinen usko206. Koettelemuksen diskurssissa on
uskonnollisten piirteiden lisäksi nationalistinen pohja. Ahosen mukaan sota on nähty
nationalistisessa ajattelussa kansakunnan testinä, jossa se osoittaa kykenevänsä olemaan
muiden vertainen ja omaan valtioon oikeutettu207. Suomenmaan mukaan Suomi osoitti
kestäessään sodan, että sillä on oikeutettu paikka maailmalla. Mainediskurssin mukaisesti
maailman seuratessa koettelemuksia Suomen kansainvälinen asema vahvistui.
”Se oli jotenkin kummallista. Koko talvi oli ollut kovaa pakkasta, mutta se
maaliskuun päivä oli hyvin kaunis, kun rauha tuli ja heti sen jälkeen tuli leuto ilma.
Ihan kuin Luoja olisi meitä ajatellut.”208
Suomenmaassa näkyi vuosina 1999–2000 kaksi erilaista primääristä diskurssiryhmää.
Historiaa esitettiin muistelujen, julkisten puheiden, muistomerkkien, kirjallisten teosten ja
elokuvien kautta sekä akateemisen tutkimuksen kautta. Evakkojen, naisten ja lasten
tarinat edustivat yksityisen muistelun ja kotirintaman historiakulttuuria. Siinä talvisota
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nähtiin kansakunnan uskon koettelemukseksi, josta selvittiin runsaalla työnteolla ja
uhrauksella. Paikoittaisesta traumaattisuudestaan huolimatta sodan nähtiin tuoneen tasaarvoa ja ahkeruutta sodanjälkeiseen aikaan. Keskeistä kotirintaman kulttuurille oli suru
Karjalan menetyksestä. Lehdessä oli kuitenkin toiveiden lisäksi myöntymistä sille, että
Karjala oli lopullisesti menetetty.
Keskustan periaateohjelma määritti, että on ”Suomen etujen mukaista ylläpitää
uskottavaa, itsenäistä ja yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustuslaitosta”. Siten
”Suomi voi parhaiten turvata kansakunnan vapauden ja itsenäisyyden”. 209 Puolueen
arvojen mukaista oli siis kannattaa Suomenmaassa nationalistisia tulkintoja sodasta.
Toinen keskeinen diskurssiryhmä, jolle lehti antoi äänen, olikin upseeristo, veteraanit ja
armeija. He loivat kuvaa talvisodasta vertaansa vailla olevana sankaritarinana, jossa kaikki
suomalaiset työskentelivät maan hyväksi, hyökkäävää vihollista vastaan.

3.2. Suomenmaan näkökulmia 2009–2010: Isänmaan sankareista traumoihin ja myytteihin
Vuosina 2009–2010 Suomenmaan suurimpia diskursseja olivat yhä kiitollisuuden,
sankaruuden ja itsenäisyyden diskurssit (ks. kuvio 10). Itsenäisyyden puolustamisen
diskurssi oli yhä suurin diskursseista (40,9 %). Tälläkin kertaa diskurssia tukivat veteraanit
ja upseerit. Rintamaveteraanien Kainuun piirin puheenjohtaja totesi sodan suurimpana
tavoitteena olleen Suomen itsenäisyyden säilyttäminen, kun Neuvostoliitto aloitti sodan
vallatakseen Suomen. Itsenäisyyden merkitystä korostettiin kertomalla Suomen
valtiojohdon juhlineen itsenäisyyttä sodan allakin vuonna 1939 osoittaakseen Suomen
vahvuuden. Neuvostoliitto esitettiin edelleen hyökkääjänä. Kuusisen hallituksen luomista
selitettiin sillä, että Neuvostoliitto halusi näyttäytyä auttajana hyökkääjän sijaan.210
Itsenäisyyttä puolustaneet sotilaat kuvattiin sankareina myös ajanjaksolla 2009–2010.
Sankaridiskurssi esiintyi reilussa kolmanneksessa jutuista (36,4 %). Lehdessä kirjoitettiin,
209
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että

”suomalaiset

taitavuudella

osoittivat

torjumaan

sitkeydellään,

vihollisen

uhrivalmiudellaan

valloitusyritykset”211.

ja

sodan

johdon

Suomalaisen

taidot

sodankäynnissä, hiihdossa ja suunnistamisessa mahdollistivat voiton ylivoimaisesta
vihollisesta. Sankaruus ulottui jälleenrakennuksen aikaan. Lehden artikkelissa Matti
Vanhanen totesi puheessaan, että ”sodan urhoollisuus ja taistelutahto oli syntynyt
uudestaan rauhanajan tulevaisuudenuskoksi”.212 Sankaruutta tuki edelleen maineen
diskurssi, jonka yleisyys oli yli kaksinkertaistunut (18,2 %). Lehdessä kuvattiin, kuinka
nykyvenäläisten mielestä Suomi taisteli urhoollisesti ja voittamattomana. Suomea
kuvattiin ihailtuna kohteena, jolle osoitettiin myötätuntoa. Sankaruuteen liittyivät myös
sotaoikeudenkäynnit. Tuomittujen kunnian palautus nähtiin poliittisena asiana, jota
sankarit eivät tarvinneet.213
Kuvio 10. Talvisotadiskurssien esiintyminen Suomenmaan kirjoituksissa 2009–2010.
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”Se oli poliittinen oikeudenkäynti. Se oli voittajien oikeudenkäynti. Tuomittujen
kunniaa ei tarvitse palauttaa, koska ne eivät koskaan sitä menettäneetkään, vaan
kantoivat kunniansa loppuun asti.”214
Kiitollisuus sankareita kohtaan oli 2009–2010 yhtä keskeistä kuin 1999–2000. Diskurssi oli
esillä yhtä usein kuin itsenäisyys (40,9 %). Ajanjaksolla 1999–2000 kiitollisuutta tuki
kunnioittaminen, mutta 2009–2010 kiitollisuuden ohella oli muistaminen. Lehti toi esille
erilaisia talvisodan muistamiseen liittyviä museonäyttelyitä. Uutisissa lehti esitteli
digitoituja sotapäiväkirjoja ja erilaisia internetlähteitä sodasta. Artikkelissa sotamuseon
talvisotanäyttelystä todettiin, että sodan muistoa ylläpidetään ahkerasti. Lehti koki, että
”talvisodan muistoa tulee puolustaa”.215 Vaikka Suomenmaan kannattama muistelu oli
kiihtynyt uuspatrioottisen kulttuurin myötä, talvisodan muiston säilyminen huolestutti ja
muistamista tuli ylläpitää museoiden kautta. Muistelun näkyvyyttä luonnehdittiin lehden
pääkirjoituksessa:
”Tästä [sodasta vaikenemisesta] jäi kansakunnan yhteiseen muistiin trauma, jota
on purettu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Vasta nyt ollaan pääsemässä
siihen, että talvisodasta voidaan puhua avoimesti ja rehellisesti niin Venäjällä kuin
Suomessakin.”216
Pääkirjoituksessa

kuvattiin,

että

ennen

Neuvostoliiton

romahdusta

muistelu

tukahdutettiin, mutta nyt muistelu oli ”näyttävämpää kuin koskaan aiemmin.”
Näkyvämpää muistelua selitettiin myös sillä, että ”veteraanien harvetessa kansakunta
haluaa osoittaa kiitollisuuttaan niille, jotka sen ansaitsevat”. Lehti koki tärkeäksi, että
talvisodan muisto säilyy keskeisenä osana kansallista identiteettiä kuten pääkirjoituksen
otsikko antaa ymmärtää: ”Talvisota leimaa pysyvästi kansallista identiteettiämme”.
Veteraanien hyvinvointia ja kaatuneiden muistamista lehti piti aktiivisesti esillä. Lehdessä
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todettiin, että ”veteraanien asiat ovat nyt hyvin”, mutta ”kaatuneiden muiston vaaliminen
on ikuista”.217
Vaikka lukumäärältään suurimmat diskurssit säilyivät samoina, muutosta vuosiin 1999–
2000 oli kuitenkin tapahtunut. Suomenmaassa 2009–2010 viitattiin kuolleisiin harvoin
enää uhreina. Uhri sanana oli esillä vain kahdesti artikkelissa ja mielipidekirjoituksessa218.
Toisekseen

sodan

tuloksen

kannalta

sankarillisen

ihmeen

sijaan

korostettiin

Neuvostoliiton valmistautumisen heikkoutta ja informaatiosotaa. Informaatiosotaa ja
siihen liittyviä harhaluuloja käsittelevä diskurssi esiintyi yhtä usein kuin itsenäisyyden ja
kiitollisuuden diskurssit (40,9 %). Suurimmaksi osaksi diskurssi käsitteli Neuvostoliiton
propagandan vaikutusta sen omiin sotilaisiin ja johdon huonoa sodan suunnittelua.
Neuvostoliiton

johdon

kuvattiin

suhtautuneen

ylimielisesti

ja

harhaluuloisesti

sodankäyntiin. Lehti kuvasi Leningradin sotilaspiirin asiakirjoja, joissa ajateltiin
Neuvostoliiton armeijan valtaavan Pohjois-Suomen 20 vuorokaudessa. Neuvostoliiton
kuvattiin

varustautuneen

vain

lyhyeen

sotaan.

Artikkelissa

Suomi

kuvattiin

varustautumattomana, mutta tämä vain rakensi suomalaisten sankarikuvaa. Toisessa
artikkelissa kuvattiin, kuinka neuvostoliittolaiset kuvittelivat marssivansa Helsinkiin
laulellen propagandan vuoksi.219 Vihollinen kuvattiin tyhmäksi ja varustautumattomaksi ja
suomalaiset sotilaat sankarillisiksi.
Informaatiosodan diskurssin mukaan sotaa käytiin propagandalla, huhuilla ja lehdistöllä.
Lehti kuvasi, kuinka venäläiset levittivät huhua Suomen hallituksen pakenemisesta, mihin
Suomen johto vastasi pitämällä itsenäisyyspäivän juhlat. Juhlissa oli ulkomaista lehdistöä
paikalla tarkoituksena antaa positiivinen kuva maailmalle. Lehden mukaan ulkomainen
lehdistö houkutteli vapaaehtoisia mukaan sotaan. Omanlaisen informaatiosodan piirteen
lehti esitteli artikkelissaan Kuusisen hallituksesta. Artikkeli kuvasi Kuusisen hallituksen
217

Ks. SM 4.12.2009 ”Talvisota leimaa pysyvästi kansallista identiteettiämme” (pk.); SM 16.3.2010
”Talvisodan henki kantaa ja antaa uskoa tulevaisuuteen” (art.); SM 23.11.2009 ”Veteraanijärjestöillä suuret
varat” (uut.).
218
Ks. SM 7.12.2009 ”Venäläisten huhu pakotti Suomen juhlimaan itsenäisyyttä 1939” (art.); SM 18.3.2010
”Kunnianpalautus ei toimi” (mpk.).
219
Ks. SM 26.11.2009 ”Talvisodan syttymisestä 70 vuotta” (art.); SM 2.11.2009 ”Venäläisille talvisota on
edelleen suomalainen sota” (art.).

64

olleen poliittinen temppu, joka katosi vähin äänin rauhantulon myötä. Uutisissa talvisotaa
kuvattiin suoraan informaatiosodaksi ja esiteltiin Helsingissä pidettävää seminaaria
aiheesta.220 Verrattuna vuosituhannen vaihteeseen lehti oli selkeämmin asettunut
länsiavun puolelle ja luopunut yksinolemisen diskurssista.
”Talvisodan ihmeen selitys onkin juuri tässä, kansan yhtenäisyydessä. Se oli suuri
yllätys myös hyökkääjälle, jonka propagandan mukaan rajan takana piti tulla
vastaan vain vapautustaan odottavia sorrettuja kansanjoukkoja eikä viimeiseen
veripisaraan saakka taistelevaa armeijaa”.221
Sodan lopputulokseen huomioitiin primäärisenä diskurssina informaatiosota, mutta
keskeisiä selittäjiä olivat myös kansan yhdistyminen sekä henki ja ihme. Yhdistymisen
diskurssi esiintyi joka seitsemännessä (13,6 %) ja hengen diskurssi joka viidennessä (22,7
%) kirjoituksessa. Diskurssit olivat hieman harvinaisempia kuin 1999–2000. Usko
yhtenäisyyteen yhteiskunnan parantavana voimana on koettu usein pelastavaksi tekijäksi
sodan käsittelyssä222. Yhdistyminen esitettiin pääkirjoituksessa keskeisimmäksi syyksi
selviytymiselle; ”puolustustahto nojasi siihen, että etulinjassa kaikki kokivat, että oli jotain
puolustettavaa”. Yhtenäisyyttä korostettiin tutkijoiden Ville Kivimäen ja Tuomas Teporan
haastattelussa. Artikkelissa todettiin, että vaikka talvisota ei poistanut poliittisia
erimielisyyksiä, ulkoinen vihollinen yhdisti suomalaiset.223 Tähän lehden pääkirjoituskin
pyrki; poliittisista erimielisyyksistä huolimatta olisi pitänyt yhdistyä talvisodan tavoin
hoitamaan Suomen talous kuntoon. Lehti kuulutti yhtenäisyyden perään työttömyyden
vuoksi. Keskustan periaatteisiin kuului myös tuolloin yhteiskunnan ”hyvinvointi ja
eheys”224.
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”Kansakunta ikään kuin lyötiin yhtenäiseksi kuolemalla sen puolesta, Tepora
toteaa. Talvisota oli Kivimäen mukaan työväenluokkaan samaistuvalle väestölle
suuri mahdollisuus osoittaa omaa lojaliteettia ja isänmaallisuutta.” 225
Kivimäen ja Teporan tutkimusten mukaan vuoden 1918 sodan väkivalta hajotti käsityksen
valtion väkivallan monopolista. Sisäistä väkivaltaa ei voitu hyväksyä, vaan sotaa käsiteltiin
valkoisten puolella Suomen ”vapaussotana” bolsevikkeja vastaan. Punaisilla sen sijaan
säilyi kysymys siitä, miten kuolemat voitaisiin nähdä merkityksellisinä. Talvisodan
retoriikassa kysymys kuolemasta nousi jälleen esille. Lehdistö kuvasi sotaa kansan
yhdistävänä uhrauksena, jossa niin punaiset kuin valkoisetkin kuolivat Suomen
puolesta.226 Aineistoni perusteella yhdistyminen uhrauksen kautta ei ollut 1999–2000
vasemmistolle ominainen diskurssi. Kansan Uutiset näki, että kansa yhdistyi sodassa
vihollista vastaan, mutta se ei tapahtunut halusta liittyä valkoisten yhteiskuntaan.
Suomenmaa sen sijaan noudatti Kivimäen ja Teporan havaintoja. Uhraus oli enemmän
Keskustan näkemys.
Hengen ja ihmeen kristillinen diskurssi oli läsnä kuten vuosikymmentä aiemminkin.
Lehdessä todettiin, että talvisodan henki rakentui sisällissodan jälkeen punaisten tultua
mukaan politiikkaan. Henki liitettiin talvisodan yhtenäisyyteen, joka johti ”ihmeeseen” ja
Suomen selviämiseen. Lehdessä kuvattiin, että talvisodassa ja sen yhdistävässä voimassa
”oli jotain siunauksellista”. Henkeä pidettiin ainutkertaisena ilmiönä, mutta toisaalta
talvisodan henki koettiin perintönä, joka auttoi suhtautumaan tulevaisuuteen.227 Sekä
Suomenmaan että Kansan Uutisten kirjoitukset 2009–2010 toivat esiin yhteiskunnallista
eriarvoistumista ja vaativat puuttumista siihen henkiretoriikalla. Koettelemuksen diskurssi
oli mukana vähemmän näkyvästi kuin vuosikymmentä aiemmin, mutta diskurssi esiintyi
kuitenkin useammin (18,2 %). Koettelemukseen liittyivät epäreilut asetelmat, joissa
”ylivoimaista” ja ”mahdotonta” vihollista vastaan käytiin ilman varusteita228.
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Vaikka lehden pääpaino ja diskurssit pysyivät patrioottiselle muistelulle tyypillisenä, myös
toisenlaiset näkemykset saivat lehdessä sijaa. Reilu neljännes kirjoituksista (27,3 %) kertoi
sodan traumaattisuudesta ja joka seitsemäs (13,6 %) lehtijuttu tiedosti muisteluun
liittyvän myyttisyyttä. Trauman diskurssi painotti, että koska sodasta ei saatu puhua,
traumat jäivät käsittelemättä. Eräässä artikkelissa lotta kertoi, kuinka hän sodan jälkeen
joutui piilottelemaan lotta-asuansa häpeällisesti229. Kinnusen ja Jokisipilän mukaan sodan
jälkeen 1980-luvulle asti julkisessa keskustelussa lotat edustivat pahaa, mutta kuva lotista
muuttui positiivisemmaksi 1990-luvulla uuspatrioottisen käänteen myötä.230 Eräässä
artikkelissa kerrottiin lapsien traumoista kuten isän menettämisestä, tuen puutteesta,
väkivallasta ja alkoholiongelmista. Yhteiskuntatieteiden tohtori Erkki Kujala totesi, että
”hoivaavien pehmoisien” yleistyminen nykyaikana oli hyvä asia, kun katsotaan talvisodan
traumoja. Sota nähtiin jokseenkin tragediana. Lehdessä todettiin, että talvisota on
murheellista historiaa.231
”Talvi- ja jatkosodasta palanneista isistä monet olivat rikki niin henkisesti kuin
fyysisesti ja moni haki lohtua viinasta. Väkivaltakin koetteli perheitä.”232
Traagisuuden ja traumaattisuuden ohella uutta oli myyttidiskurssi. Myyttidiskurssi ei ollut
kritiikkiä, vaan kyse oli myyttisyyden tiedostamisesta. Tutkimustieto on voinut vaikuttaa
diskurssin muotoutumiseen. Lehdessä oli aikaisempaa enemmän lähteenä tutkijat
veteraanien sijaan. Ajanjaksolla 1999–2000 lähes kaikki kirjoitukset toivat esiin
veteraanien ja evakkojen näkökulmaa, ja tutkijat olivat esillä vain parissa jutussa.
Ajanjaksolla 2009–2010 sen sijaan yli puolessa lehtijutuista olivat esillä tutkijoiden
näkemykset, kun veteraanien osuus oli kutistunut neljännekseen ja evakkojen
olemattomiin. Myös lehden toimittajien ääni oli enemmän esillä. Toimittajat loivat omia
kehyksiä haastatteluille, kun aiemmin kehykset syntyivät elokuvien ja kirjojen sisällön
kautta.
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”Talvisotaan on liitetty paljon myyttisiä piirteitä. Sellaiseksi tutkijat eivät
kuitenkaan miellä sitä, että suuri ulkoinen vihollinen yhdisti suomalaiset.”233
Lehdessä todettiin, että ”myyttiä talvisodasta pidetään yllä veteraanien kuin heitä
nuorempienkin sukupolvien keskuudessa”. Sotamuseon tutkija totesi, että sodasta ”on
syntynyt heroistinen käsitys”, mutta ”on ihan oikein puhua myyttisestä sodasta.”234
Artikkeli itsessään ylläpiti sankaridiskurssia. Suomenmaan kirjoituksille 2009–2010 olivat
tyypillisiä yllä olevan kaltaiset rakenteet. Ensin myyttisyys tuotiin esiin ja sitten se tehtiin
tyhjäksi seuraavilla lauseilla. Tutkijat pyrkivät tuomaan myyttisyyttä esiin talvisodan
henkeen liittyen. Lehti tiedosti myyttisyyden, mutta piti sitä itse yllä. Pääkirjoituksessa
todettiin, että talvisota on kansallinen trauma235. Sodan vaikutukset ihmisiin tiedostettiin
Suomenmaassa, mutta lehti pitää yllä muistelua kansallisen identiteetin luomiseksi.
Veteraanien esittämien ja lehden primäärisesti tukemien kiitollisuuden, koettelemuksen,
hengen, sankari- ja itsenäisyysdiskurssien lisäksi lehdessä olivat primäärisenä ryhmänä
tutkijoiden äänet, jotka toivat esiin yhdistymisen, myyttisyyden, traumaattisuuden ja
informaatiosodan diskursseja. Evakot, naiset ja lapset olivat pienessä roolissa. Evakot
mainittiin seminaariesitelmän aiheena ja pääkirjoituksessa, kun kuvattiin lehden omaa
evakkomatkaa236. Naiset ja lapset olivat esillä kahdessa artikkelissa, joissa kuvattiin sodan
traumoja ja lottien kokemuksia. Heidän näkökulmilleen ominaisia olivat sodan
traumaattisuus ja työnteko.237 Keskustan periaateohjelmassa työllisyyspolitiikka ja oikeus
työhön oli yksi keskeisimmistä asioista238. Karjalaa ja sururauhaa käsiteltiin vain parissa
artikkelissa. Niissä kuvattiin, kuinka venäläiset tuhosivat Karjalan luonnon ja talouden.
Venäläisten esitettiin todenneen, että suomalaisten tulisi vaikuttaa enemmän Karjalan
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asioihin, mutta Karjalan palauttaminen olisi Suomelle taloudellisesti vaikeaa. Rauhan tuloa
pidettiin Suomessa hyvänä, mutta rauhanehtoja surullisena asiana.239
”Tämä kaikki on murheellista historiaa, jonka pohjana oli Molotovin ja von
Ribbentropin tekemä sopimus. Sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa Eurooppa
jaettiin etupiireihin.”240
Viimeisen diskurssin muodosti Venäjän anteeksipyyntö (13,64 %). Koska lehti näki
Neuvostoliiton olevan selkeästi syyllinen sotaan, Venäjän olisi pyydettävä anteeksi.
Lehdessä todettiin, että Saksa on ”tunnustanut virheensä ja pyytänyt niitä anteeksi”,
mutta Venäjä ei, mikä ”kaihertaa suomalaisten tunnossa ja suhteessa Venäjään”.
Venäjältä vaadittiin vahingonkorvauksia Karjalan tuhoamisesta. Diskurssia vahvistettiin
esityksellä siitä, että venäläiset näkivät hävinneensä sodan. Lehden mukaan talvisodasta
puhuttiin Venäjällä haluttomasti ”yksinkertaisesti suomalaisena sotana”. Venäläisten
esitettiin todenneen, että Venäjä jatkaa sodan häviämistä, koska se ei hoida sodassa
saamiaan alueita Karjalasta, ja että sota merkitsi Neuvostoliiton politiikan tappiota.241
Toiseen maailmansotaan liittyen anteeksipyyntöjen vaatiminen lisääntyi 1990-luvulla.
Useat tahot vaativat katumusta sotineilta valtioilta ja useat valtiot myös esittivät
historiallisia anteeksipyyntöjä. Usein historia on kuitenkin ollut kiistanalaista ja
anteeksipyyntöjä on odotettu turhaan.242 Suomenmaa noudatti siis yleistä ajan piirrettä
tässäkin.
Keskustan periaateohjelmassa 2006 todettiin, että puolue ”pitää huolta puolustusvoimien
suorituskyvystä ja kansalaisten maanpuolustustahdosta”243. Suomenmaan linja pysyi
nationalistisena mukaillen keskustan arvoja. Lehden representaatiot sodasta olivat
ajanjaksolla 2009–2010 pääpainoltaan samanlaisia kuin vuosikymmentä aiemmin 1999–
2000. Lehti kannatti veteraanien tukemista kiitollisena heidän työlleen sodassa. Lehti näki
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talvisodan edelleen puolustustaisteluna, jossa sankarisotilaat turvasivat itsenäisyyden. Sitä
kuvattiin koettelemuksena, joka yhdisti Suomen kansan talvisodan hengen nimessä. Sodan
menestystä selitettiin yhä sotilaiden urheudella ja taitavuudella sekä yhtenäisellä
päämäärällä, mutta aiempaa enemmän huomioitiin Neuvostoliiton varustautuminen sekä
informaatiosodan vaikutus. Patrioottisen muistamisen ohella oli huomattava määrä sodan
traumaattisuuden ja traagisuuden esiintuontia verrattuna aiempaan vuosikymmeneen.
Lehti käytti lähteinä vähemmän veteraanien ja upseerien puheita kuin aiemmin. Myös
evakkojen poissaolo lehden artikkeleista vaikutti Karjala-keskustelun vähenemiseen.
Samoin naisten näkökulma oli hiipunut vuosiin 1999–2000 verrattuna. Lehti siirtyi lähes
täysin sodan aikana eläneiden muistelmista tutkijoiden näkökulmiin. Tutkijoiden ja
tutkimustiedon

lisääntyminen

lähteinä näkyi siinä, että talvisodan

vaikutuksia

identiteettiin ja sodan traumaattista puolta käsiteltiin enemmän. Tutkijat pyrkivät
tuomaan esille sen, että talvisotaan on liitetty myyttisiä piirteitä. Myyttisyyden
tiedostamisesta huolimatta lehti jatkoi historia- ja identiteettipolitiikkaa. Vetoamalla
talvisodan sankareihin ja yhtenäisyyteen lehti pyrki vaikuttamaan

lamaan ja

yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen.
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4. Helsingin Sanomien näkökulmia talvisotaan
4.1. Politiikkaa ja pommituksia, sankaritarina Suomesta – Helsingin Sanomat 1999–2000
Joka neljäs (25,6 %) Helsingin Sanomien kirjoitus toi esille pommitukset (ks. kuvio 11).
Lukuisista maininnoista on selvää, että pommitukset olivat traumatisoivia. Lehdessä
kuvailtiin, kuinka pommituksia ja ilmahälytysääntä ei unohda koskaan. Pommituksista
kerrottiin, kuinka Tampereen teollisuuslaitokset ja rautatiet tuhoutuivat ja kuinka Kuhmo
oli talvisodan jälkeen täysin ”runneltu”. Talvisodan 60-vuotispäivän muistoksi Helsingin
kaupunki soitti hälytyssireenejä, mistä oli jopa neljä uutista.244 Ahosen tutkimuksessa
näkyi, kuinka pommitukset olivat naisille omakohtainen, tärkeä kokemus sodasta. Vahvat
naiskuvat kuten pommeista selvinneet evakot ja lotat toimivat samaistumisen kohteina
nuorille.245

Kotirintamalla

suhtautuminen

sotaan

riippui

pitkälti

asuinpaikasta,

sukupuolesta, iästä ja sosiaalisesta asemasta. Kaupungeissa pommitukset aiheuttivat
paljon kuolemia, mutta maaseudulla niistä ei ollut juuri vaivaa.246 Täten pommitukset
palvelivat Helsingin Sanomien kertomusta paremmin kuin Suomenmaata. Toistuva teema
olivat siviilikuolemat pommituksissa, millä luotiin kuvaa säälimättömästä vihollisesta.
Siviilikuolemat olivat osa laajempaa kuoleman diskurssia. Toisin kuin muut aineistoni
lehdet, Helsingin Sanomat ei luonut menetyksen tai uhrauksen kehystä. Lehdessä
kuolleista puhuttiin yleensä vain kuolleina. Toisaalta myös viitteitä traagiseen
menetykseen oli. Sodan nähtiin ”vievän” pois läheisiä. Suurin osa jutuista kuitenkin kuvasi
kuolemia henkien menettämisenä ja numeerisina määrinä. Esimerkiksi eräässä
tietoiskussa todettiin sodassa kuolleen tai kadonneen 23 000 sotilasta.247 Muista lehdistä
poiketen Helsingin Sanomat kuvasi kuolemaa huomattavan neutraalisti.
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Uhrauksen diskurssi esiintyi harvoin lehdessä 1999–2000 ja pääasiassa upseerien
esittämänä. Lehti julkaisi puolustusvoimain komentajan Gustav Hägglundin päiväkäskyn
30.11.1999. Päiväkäskyssä todettiin, että talvisota oli ”oodi uhrivalmiudelle”. Uutisissa
reservijääkärit sytyttivät lyhtyjä talvisodan uhreille. Eräässä artikkelissa tanskalainen
vapaaehtoinen kuvasi ”suomalaisten uhranneen paljon vapautensa puolesta”. Ainoan
kerran itse lehti käytti uhridiskurssia pääkirjoituksessa, jossa kirjoitettiin näin: ”maamme
lunasti raskailla uhreilla aivan uudenlaisen paikan maailman valtioiden keskuudessa”.248
Itsenäisyyden sijaan uhri oli kansainvälisen tunnustamisen tähden annettu.
Kuvio 11. Talvisotadiskurssien esiintyminen Helsingin Sanomien kirjoituksissa 1999–
2000.

Helsingin Sanomien diskurssit 1999–2000
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Kinnusen ja Jokisipilän mukaan 1980- ja 1990-lukujen uuspatrioottinen käänne muutti
suomalaista historiakulttuuria. Uuspatrioottinen tulkinta korosti Suomen yhtenäisyyttä ja
ainutlaatuisuutta. Nationalistinen sävy talvisodan tulkinnassa on ollut 90-luvulta lähtien
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vallitseva myös veteraanien keskuudessa.249 Tämä näkyi selkeästi Helsingin Sanomien
diskursseissa sotilaista ja kansan yhtenäisyydestä. Sankaridiskurssi esiintyi lähes joka
kolmannessa (30,7 %) lehtileikkeessä. Keskeinen ero diskurssissa Helsingin Sanomien ja
Suomenmaan välillä oli laajuus. Helsingin Sanomat käsitteli sotilaiden sijaan koko
kansakuntaa sankarina, joka ”päättäväisyydellään” ja ”yksimielisyydellään” torjui
vihollisen. Sankaritarinat ulottuivat tietoiskuihin, joissa kuvattiin suomalaisten torjuneen
vihollisen ”maailman myötätunto puolellaan”. Veteraanit kuvattiin lehdessä lasten
”idoleiksi”. Sankaridiskurssi ei ollut niin ylistävä kuin Suomenmaassa. Poikkeuksena oli
päiväkäsky, jossa ”uhrivalmiit, peräänantamattomat, itsensä ylittävät, uskaltavat ja
sisukkaat” suomalaiset kykenivät ”ainutlaatuiseen suoritukseen”.250
”Baltian maat eivät puolustautuneet. Suomalainen mies osasi hiihtää, hän pärjäsi
metsissä lumipuvussa, heitti käsikranaatit joilla tuhosi tankit.”251
Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa toistuvaa oli kuvaus suomalaisista, jotka sodassa vain
toteuttivat velvollisuuttaan. Sotilaat kuvattiin taitaviksi, korven karaisemiksi selviytyjiksi,
jotka olivat kunniallisuudessaan vihollisen vastakohtia.252 Suomenmaan tavoin Helsingin
Sanomat otti vaikutteita kirjallisuudesta. Sankarillisten ominaisuuksien joukosta lehti
korosti suomalaisten taitavuutta, joka oli keskeinen selittäjä sotamenestykselle. Lehdessä
kuvattiin rankkoja olosuhteita, joissa sotilaat joutuivat selviytymään: ”oli tulipalopakkanen
ja kinoksittain lunta”. Lehden mukaan ”mottitaisteluita käytetään edelleen esimerkkeinä
eri sotakorkeakouluissa ympäri maailmaa”.253
Vielä keskeisempi kuvaus suomalaisista oli isänmaallisuus. Sen korostaminen toistui joka
seitsemännessä (14,5 %) lehtileikkeessä. Isänmaallisuus ilmeni maanpuolustushenkenä ja
vapaaehtoisena työskentelynä maan eteen. Pääkirjoituksessa korostettiin Suomen
itsenäisen
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ja

sitä,
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Suomesta
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ylpeä

ja
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maanpuolustustahdosta löytyy

tulevaisuudessakin

”menestyksen

ydin”.

Uutisissa

veteraanien perintönä esitettiin isänmaallinen tahto puolustaa itsenäisyyttä.254
Ville Kivimäki on korostanut, että veteraanien perintö oli julkisuudessa vääristynyt.
Julkisuus piti esillä nationalistista ideologiaa. Sen sijaan veteraanien vaiettuun perintöön
kuuluivat tappamisen raskaat kokemukset ja pasifistinen maailmankatsomus. Useimmiten
pasifistista

perintöä

kantavat

veteraanit

vaikenivat

kokemuksistaan.255

Pääkirjoitustoimittaja Erkki Pennasen kolumnissa todettiin, että talvisodan muistelun
lisääntyminen johtui isänmaallisuuden kasvusta ja lujittuneesta kansallisesta itsetunnosta.
Pennanen näki sen olevan ”spontaania ja tervettä” kehitystä ja että kyse ei ole
historiapolitiikasta.256 Pitäessään isänmaallisuutta ja puolustustahtoa veteraanien
perintönä Helsingin Sanomat ylläpiti vain osaa veteraanien perinnöstä.

Lehti ylläpiti

valtadiskursseja, jotka loivat ideologista perustetta puolustusvoimien toiminnalle.
Ihminen tarvitsee sodan aggressiossa ideologista perustetta väkivallalle257.
”Viimeistään nyt tilanne on muuttunut. Isänmaallisuus on taas muodissa myös
nuorison keskuudessa. Talvisotaan ja jatkosotaan liittyvät uudet elokuvat ovat
kokeneet renessanssin ja vetävät suuria katsojamääriä.”258
Joka neljännessä (24,2 %) leikkeessä esiintyi kiitollisuuden, kunnioituksen ja muistamisen
diskurssi. Sankareita kohtaan koettiin kiitollisuutta heidän toiminnastaan sodassa. Vielä
tärkeämpää oli heidän tekojensa muistaminen. Diskurssi näyttäytyi pääasiassa upseeriston
äänellä ja uutisissa. Uutisissa muistomerkkien rooli oli saattaa yhteen menetyksiään
surevat ihmiset, niin suomalaiset kuin venäläisetkin259. Toinen muistamisen paikka olivat
hautausmaat, joiden hautojen nimikyltit puhdistettiin ja kullattiin kunnioitukseksi
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kaatuneita kohtaan.260 Kolmas uutisten kohde olivat muistotapahtumat ja -tilaisuudet.
Marraskuun uutisissa kerrottiin pommitusten uhrien muistamisesta, lumipukumarsseista,
kansallisarkiston ja sotamuseon näyttelyistä. Maaliskuussa kerrottiin veteraanien ja
valtiojohdon juhlatilaisuuksista ja valonäytöksistä.261 Siinä missä Kansan Uutiset esitti
tapahtumat kriittisesti ja Suomenmaa kunnioittavasti, Helsingin Sanomat pitäytyi
neutraalissa raportoinnissa.
Mediassa ja etenkin televisiossa sotamuistelu itsenäisyyspäivän yhteydessä oli 1960–80luvuilla harvinaista. Muistelu keskittyi silloin kokemuksiin ja historiantutkimukseen.
Muistelu tavanomaistui 1990-luvulla Neuvostoliiton romahduksen myötä. Mediassa
sodalla on luotu kansallista tunnetta ja identiteettiä.262 Helsingin Sanomissa vallinneet
diskurssit antavat käsityksen siitä, että talvisodan muisto koettiin merkittävänä
kansalliselle identiteetille. Talvisodan muistaminen oli perinnön siirtämistä. Perinnön
diskurssi toistui lähes joka kymmenennessä (9,7 %) jutussa. Veteraanit näkivät, että
talvisodan perinnön siirtäminen uusille sukupolville on tärkeää. Uutisissa todettiin, että
uusi lasten sukupolvi on osoittanut mielenkiintoa veteraaneja kohtaan. Toisaalta taas
lehdessä todettiin, että nuorten tiedot sodasta ovat heikkoja. Lehti oli huolissaan
”perinnön” siirtymisestä. Veteraaniperinteen siirtämisen todettiin olevan ”viimeinen suuri
palvelus isänmaalle”.263 Arvioiden lehden diskurssien pohjalta ”perintö” tarkoitti
isänmaallisuutta, puolustustahtoa ja yhtenäisyyttä, mutta tätä ei lehdessä tuotu suoraan
esiin.
”Suomi tarvitsee veteraanien kokemusperäistä tietoa. Jälkipolvien tulee tuntea
tämä selviytymisen suuri kertomus.”264
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Yksi perinnön sisältö oli kertomus yhdistymisestä. Yhdistymisen diskurssi toistui joka
yhdeksännessä (11,3 %) lehtikirjoituksessa. Sodan kuvattiin häivyttäneen luokkaristiriidat
ja vuoden 1918 vastakkainasettelun ja muuttaneen yhteiskunnan rakenteita kuten
työmarkkinoita. Lehti kuvasi ”asenteiden muuttuneen sodan jälkeen, mutta jotain
yksimielisyyden kokemuksesta jäi jäljelle”. Eräs artikkeli kertoi ”talvisodan ihmeen”
tarkoittaneen ennen sitä, että Neuvostoliitto ei jyrännyt Suomen yli. Nyt sen merkityksenä
nähtiin punaisten ja valkoisten yhtenäistyminen ja taistelu samalla puolella.265
Sekundäärinen ihmeen diskurssi kuvasi Helsingin Sanomissa yhdistymisen sijaan
selviytymistä. Pääkirjoituksessa talvisodan ihmeen kuvattiin ”luoneen pohjan, joka auttoi
selviytymään edessä olleista yli vuosikymmenen mittaisista koettelemuksista”266.
”Suomen 82. itsenäisyyspäivä on samalla vuosisadan viimeinen, ja maamme
kokonaistilan tarkastelu oikeuttaa puhumaan Suomen ihmeestä; maamme kulku
sadassa vuodessa itsenäisyyskamppailun toteutusvaiheen aloittaneesta helmikuun
manifestista vuonna 1899 nykyaikaiseen hyvinvointivaltioon hakee vertailukohtaa,
ja siitä on täysi syy olla ylpeä.”267
Talvisotaa kuvattiin 1990-luvun elokuvissa ja muissa populaariesityksissä korostaen kansan
yhtenäistymistä ja itsenäisyystaistelua.268 On selvää, että Helsingin Sanomat mukaili ajalle
tyypillistä tapaa kuvata sotaa. Helsingin Sanomille oli tärkeää esittää Suomi puolustajana.
Itsenäisyyden puolustamisen diskurssi esiintyi lähes joka kolmannessa (33,9 %)
lehtileikkeessä. Jokisipilän mukaan nationalismin tavoitteena on oikeuttaa maan
puolustaminen ja tehdä sotimisesta hyväksyttävää269. Puolustamisen ja isänmaallisuuden
korostaminen lehdessä palveli nationalistista tulkintaa oikeutetusta sodasta. Pommitukset
lisäsivät valmiutta nähdä sota oikeutettuna puolustussotana270. Vahvistus Neuvostoliiton
tuomitsemiselle haettiin venäläisen tutkijan Juri Kilinin haastattelusta. Kilin totesi sodan
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saaneen alkunsa Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden kehityksestä. Jutun mukaan
Mainilan laukaukset oli suunniteltu provokaatioksi jo maaliskuussa 1939. Toisessa
artikkelissa kerrottiin, kuinka vasta 1980-luvulla saatiin selvyys sodan aloittamiseen ja
vasta 90-luvulla Venäjä on myöntänyt Neuvostoliiton syyllisyyden. Pääkirjoituksessa
todettiin, että Suomi ”joutui kahden totalitaristisen valtion pelinappulaksi ja sitä kautta
hyökkäyssodan kohteeksi”.

Puolustamiseen liittyi yllättävyys. Artikkeleissa kuvattiin,

kuinka rajalla toimineet sotilaat eivät uskoneet sodan syttyneen edes kuultuaan
ammuntaa rajalta.271
Puolustamisen diskurssi oli keino tehdä Suomen toiminta sodassa hyväksyttäväksi.
Asetelmaa vahvistettiin kertomalla, että Venäjä vaikenee talvisodasta. Vaikenemisen
diskurssi (8,1 %) esiintyi pääasiassa artikkeleissa. Eräässä artikkelissa venäläisen
näyttelijäryhmän jäsenet kertoivat, että talvisodasta ei ole Venäjällä ennen puhuttu,
mutta nyt nykynuoret ovat kiinnostuneempia tapahtumasta. Lehdessä kuvattiin venäläistä
kouluopetusta. Tiedot talvisodasta oppilaille olivat tulleet lähinnä oman suvun kautta.
Oppilaat toivoivat, että oman alueen historiaa ei pimitettäisi heiltä jatkossa.272 Venäjän
vaikeneminen ja uusi kiinnostus oli verrannollinen Suomen kehitykseen. Talvisotaan
liittyvä muistelu tehtiin hyväksyttävämmäksi vertailulla.
”Neuvostoliiton aikaan koko aihe oli tuntematon. Vielä viisi vuotta sitten
venäläisissä historiankirjoissa ei mainittu talvisotaa sanallakaan, petroskoilaisen
Derzavin yhteislyseon historianopettaja Ludmilla Kalashkina kertoo.” 273
Jotain vanhemmilta vuosikymmeniltä oli säilynyt. Jo vuosina 1959–1960 Helsingin
Sanomat korosti itsenäisyyden puolustamista sekä kansan yhdistymisestä sodassa.274
Toisaalta 70-luvulla lehteä ohjannut Aatos Erkko paransi lehden suhteita Neuvostoliittoon
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ja pysyttäytyi neutraalissa raportoinnissa.275 Siksi onkin mielenkiintoista, miten 1990luvulla lehti jälleen loi viholliskuvaa. Helsingin Sanomille kyse ei ollut vain itsenäisyyden
säilyttämisestä vaan myös koko Suomen olemassaolosta. Pääkirjoituksessa kuvailtiin
talvisotaa ”olemassaolon taisteluksi, josta on oikeutetusti käytetty sanaa ihme”. Talvisota
nähtiin pääkirjoituksessa vuoden 1918 jatkeena, joten vuosi 1918 nähtiin myös
itsenäisyystaisteluna. 276 Tämä oli selvästi valkoisten perinnön diskurssi. Tekstissä todettiin
näin:
”Hinta oli hirvittävä vuosina 1939–44 niin kuin vuonna 1918, mutta itsenäisyyden
sekä talvisodan, jatkosodan ja kylmän sodan torjuntavoittojen merkitys korostuu
joka päivä, kun muualta Euroopassa paljastuu, kuinka lohduttoman syvät
yhteiskunnalliset vauriot neuvostotyyppinen kommunismi jätti sen ikeeseen
joutuneisiin maihin, naapurimaamme Viro ja Venäjä mukaan lukien.” 277
Kuten Suomenmaassa 1999–2000, myös Helsingin Sanomien 1999–2000 primääriset
diskurssit keskittyivät sodassa taistelleihin sankareihin, jotka puolustivat Suomen
itsenäisyyttä ja kaatuivat sen puolesta. Lehti edellytti nykypolvilta samanlaista
isänmaallisuutta ja kunnioitusta veteraanien sukupolvia kohtaan. Tämän diskurssiryhmän
äänenä toimivat pääkirjoitukset eli lehti itsessään, mutta sitä tukivat veteraanien ja
upseeriston puheet. Lehti otti vahvasti kantaa talvisodan kautta Suomen ulkopoliittisiin
suhteisiin ja turvallisuuspolitiikkaan. 1970-luvulla Helsingin Sanomat vältti poliittisia
aiheita kansallisen intressin tähden, koska lehti ajatteli kirjoitusten mahdollisia negatiivisia
seurauksia278. Muutosta aiempaan oli tapahtunut, sillä 1999–2000 lehti teki avointa
politiikkaa välittämättä Venäjän suhtautumisesta.
Lehdestä löytyi myös toinen primäärinen diskurssien ryhmä. Kun Suomenmaa keskittyi
lähinnä sisäisiin asioihin, oli Helsingin Sanomissa paljon suurempi rooli kansainvälisellä
politiikalla (22,6%). Kansainvälisen politiikan diskurssi huomioi Suomen ja Neuvostoliiton
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välisissä suhteissa ja sodassa kolmannen osapuolen vaikutuksen. Neuvostoliiton esitettiin
varautuneen Suomen uhkaan ennen talvisotaa Suomen Viron ja Latvian politiikan vuoksi.
Myös sodan lopputulosta selitettiin maailmansodan näkökulmasta. Neuvostoliitto
nimittäin panosti enemmän joukkojaan Valko-Venäjälle ja Ukrainalle ja aliarvioi Suomen
rintaman tarpeet. Toisekseen Neuvostoliitto pelkäsi länsivaltojen mukaantuloa. Sotaa
selitettiin useaan otteeseen Saksan ja Neuvostoliiton sopimusten kautta. Näkökulmia
sotaan haettiin enemmän ulkomailta, etenkin venäläisiltä ja ruotsalaisilta. Lehden
artikkeleissa venäläisten näkemyksissä nousivat esiin Suomen ja Saksan suhteet selittäjänä
Neuvostoliiton hyökkäykselle.279 Artikkeleissa esitettiin Jyväskylän yliopiston tutkimuksien
kautta suomalaisten nuorten tietävän talvisodasta vähäisesti. Lehti esitti, että heillä oli
negatiivinen kuva Ruotsista sodassa, koska he eivät huomioineet kansainvälisiä taustoja.280
Usein Suomen talvisota rinnastettiin maailmalla käynnissä oleviin sotiin. Kotirintaman
siviilien kohtalot rinnastettiin Kosovon ja Tšetšenian siviilien kärsimykseen. Myös
rinnastuksia ja vertauksia muihin maihin tehtiin. Pääkirjoituksessa verrattiin Suomen
kohtaloa Neuvostoliiton valloittamiin maihin. Lehden artikkelien mukaan talvisota tulisi
nähdä ”demokratian puolustustaisteluna diktaattoreja vastaan”. Länsivaltioiden apuakin
selitettiin demokratioiden tukena toisilleen. Lehdessä todettiin, että ”talvisota oli
ensimmäinen demokratian voitto toisessa maailmansodassa”.281 Itsenäisyystaistelu
liitettiin länsimaiseen yhteisöön liittymiseen:
”Suomelle talvisota merkitsi kärsimysten alkua, mutta samalla maamme lunasti
raskailla uhreilla aivan uudenlaisen paikan maailman valtioiden keskuudessa. – –
Myös Suomen asema on ratkaisevasti muuttunut Euroopan Unionin jäsenyyden
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myötä. Kuulumme läntisen Euroopan demokraattisten yhteiskuntien rintamaan
Nato-maiden ja muiden liittoutumattomien maiden rinnalla.”282
Kansainvälinen politiikka oli keskeinen selittäjä myös länsiavun diskurssia käsiteltäessä
(12,9 %). Puolustusvoimain komentajan päiväkäskyssä todettiin, että ”Suomi ei saa enää
koskaan joutua yksin taistelemaan ylivoimaista maahantunkeutujaa vastaan”. Uutisissa
piispa Samuel Lehtonen totesi, että ”yksikään muu valtio tai kansa ei rientänyt meitä
auttamaan”. Yksin olemisen diskurssi oli armeijan ja kirkon ylläpitämä.283 Lehti suhtautui
asiaan toisin. Lehdessä kerrottiin kansainvälisen politiikan näkökulmasta, miksi Ruotsi ei
valtiona tukenut Suomea. Tutkija Krister Wahlbäck piti pääasiallisena syynä Ruotsin pelkoa
Iso-Britannian sekaantumisesta rautamalmin vientiin. Tietoiskussa tuotiin esiin, kuinka
ulkomailta saatiin lahjoituksena miljardi markkaa ja lainaksi neljä miljardia sotakuluihin.
Vapaaehtoisten määräksi esitettiin yli 10 000 henkilöä, joista 8 000 oli ruotsalaisia.
Aiheeseen liittyen ”HS 50 vuotta sitten”-jutussa nostettiin esiin kirjoitus, jossa korostettiin
vapaaehtoisten symbolista ja strategista merkitystä. Länsiavun mahdollisuus nostettiin
ratkaisevaksi tekijäksi Neuvostoliiton halulle lopettaa sota artikkelissa.284
”Koko rintamalla näkyivät Suomen vastarinnan horjumisen merkit. Neuvostoliiton
johto halusi kuitenkin päättää sodan, koska Moskova pelkäsi liittoutuneiden
sekaantumista.”285
Toinen selittäjä sodan lopputulokselle olivat Suomenmaan tapaan Neuvostoliiton luulot ja
virhearvioinnit. Lehdessä esitettiin, että ratkaisevaa sodalle oli Neuvostoliiton
keskittyminen muille rintamille. Suomen rintaman huoltokapasiteettia ei huomioitu
tarpeeksi. Kolmantena virheenä nähtiin Neuvostoliiton propagandan epäonnistuminen.
Toisessa jutussa huomioitiin venäläisten varautumattomuus Suomen olosuhteisiin
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pakkasen ja lumen kannalta.286 Toisin kuin Suomenmaassa, Helsingin Sanomat tarkasteli
tarkemmin virhearviointien vaikutusta ja luonnetta. Suomenmaassa lähinnä todettiin
venäläisten luulleen pystyvänsä marssimaan Suomeen vapauttajina. Suomenmaassa
diskurssi oli vitsi, kun taas Helsingin Sanomissa kyse oli tutkimuksellisesta näkökulmasta.
Erilaisten propagandan ja informaatiosodan muodot tulivat esiin joka kuudennessa (16,1
%) lehtijutussa. Propagandan esitettiin ulottuvan postimerkeistä sarjakuviin. Sensuuri
puolestaan ulotettiin yksityiseen puheeseen. Eräässä artikkelissa kerrottiin, että
junaonnettomuuksista ei saanut puhua, koska se olisi antanut viholliselle sotilaallista
tietoa. Osittain sensuurin nähtiin jatkuneen sodan jälkeen. Lehdessä kuvattiin, kuinka
sodan jälkeen historiankirjojen sivuja liimailtiin kiinni. Maailman lehdistön kiinnostusta
talvisotaan

kuvattiin

parissa

jutussa.

Niissä

kerrottiin

yli

kolmensadan

ulkomaantoimittajan seuranneen talvisotaa ja nostaneen Suomen sankariksi maailman
valokeilaan.287
”Suomi ei koskaan ole saanut niin paljon palstatilaa Tanskan lehdissä kuin
talvisodan aikaan. Tanskalaisten sympatiat olivat pienen Suomen puolella.”288
Ajatus talvisodan journalistisesta kiinnostavuudesta vietiin jopa niin pitkälle, että
pohdittiin, minkälaista kuvaa televisiokanava CNN olisi lähettänyt talvisodasta.289
Lehdistön kiinnostukseen liittyi Suomen maineen edistäminen. Tietoiskussa kerrottiin,
kuinka lehdistö nosti maailmankuuluiksi sisun, hiihtotaidon, käsitteet motti ja korsu,
puukot, Suomi-konepistoolit, Molotovin cocktailit ja Mannerheimin. Suomalaisten
sotataktiikoiden kuvattiin levinneen maailmalle eräässä artikkelissa. Pääkirjoituksessa
talvisodan nähtiin nostaneen Suomen muiden Euroopan valtioiden joukkoon. Lehden
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mukaan sota rakensi Suomelle maineen, jonka turvin sillä oli oikeus kuulua Euroopan
maiden joukkoon.290
Uuspatrioottisen näkökulman sekä kansainvälisen politiikan näkökulman lisäksi lehdessä
oli 1999–2000 myös kolmas primäärinen diskurssiryhmä, joka kertoi kotirintaman
suhtautumisesta sotaan. Tämä näkyi evakkojen, pakolaisten, naisten ja lasten äänien
esilläolona. Evakot olivat sekundäärisessä roolissa, mutta esiintyivät muutamaan
otteeseen kotirintaman äänenä. Lehdessä kerrottiin, kuinka evakot ”olivat pakolaisia
omassa maassaan” ja kuinka ”jotkut suhtautuivat heihin kuin skinit somaleihin”291.
”He [evakot] olivat ”ryssiä” tai ainakin ”maankiertäjiä”. Eräs hämäläisisäntä
hurjistui evakoiden karjalanpiirakoihin: ”Syökää leipä leipänä ja puuro puurona
älkääkä tuollaista sotkua!””292
Karjalan evakoita asutettiin uudelleen ympäri Suomea noin 400 000. Evakoihin
suhtauduttiin epäilevästi oudon murteen ja ortodoksisen uskonnon vuoksi. Evakot
vaikenivat pitkään kokemuksistaan ja omista juuristaan. Osaltaan vaikenemisen taustalla
oli aiheen poliittinen vakavuus suhteessa Neuvostoliittoon. 1990-luvulta lähtien evakkojen
kokemukset on nostettu esiin liittyen laajempaan kiinnostukseen yksilöiden muistoja
kohtaan.293 Lehdessä kuvattiin Kuhmon tuhoja ja evakkojen menetyksiä. Monet evakot
asuivat kotiinpaluun jälkeen ”saunoissa, kellareissa ja maakuopissa, kun asuintilat olivat
tuhkana”. Kotiin palanneet joutuivat hautaamaan ruumiita ja raivaamaan räjähteitä.
Evakkomatkoilla juniin kuoli vauvoja ja vanhoja ihmisiä. Evakkoja verrattiin pakolaisiin.
Suomesta sotaa pakoon lähteneitä lapsia verrattiin maailmalta Suomeen tuleviin
pakolaisiin ja todettiin, että talvisodan pakolaisuus on yhä ajankohtainen aihe. 294
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Helsingin Sanomissa evakot harvoin kuitenkaan puhuivat Karjalasta tai rauhantulosta. Sen
sijaan Karjalan ja sururauhan diskurssi oli Helsingin Sanomissa enemmän veteraanien ja
toimittajien ylläpitämä. Uutisissa prikaatikenraali Ahti Vartiainen kommentoi, että ”60
vuotta sitten suomalaisten tunnot olivat toisaalta helpottuneita, toisaalta tyrmistyneitä ja
kauhistuneita ankarien rauhanehtojen vuoksi”. Lehdessä kerrottiin rauhantulosta,
raskaista ehdoista ja siitä, kuinka ”kaikkialla maassamme liput laskeutuivat puolitankoon”.
Pääkirjoituksessa kuvattiin rauhaa ”surujuhlaksi”.295
Kotirintaman primäärisenä äänenä toimivat naiset ja lapset. Naisten ja lasten diskurssi oli
esillä joka neljännessä (21,0 %) talvisotakirjoituksessa 1999–2000. Lehdessä kuvattiin
talvisotaan liittyvää uutta kirjallisuutta ja todettiin, että uutena ilmiönä miesten sodan
rinnalle oli noussut naisten ja lasten sota. Lehti näki heidän roolinsa ajankohtaiseksi
Kosovon ja Tšetšenian tilanteen vuoksi, koska myös niissä nähtiin siviilien kärsimys. Olen
yhdistänyt naiset ja lapset samaan diskurssiin, koska keskeistä heidän kuvauksissaan oli,
kuinka molemmat olivat mukana sodassa tekemässä töitä. Naisten rooli sodassa esitettiin
lottajärjestön toiminnan kautta. Lottien töiksi esitettiin muonitus, sairaanhoito,
vaatehuolto, viestintä ja ilmavalvonta. Lotat nostettiin tärkeäksi tekijäksi ”talvisodan
ihmeen takana”.296 Lottien vahva näkyvyys vuosituhannen vaihteessa johtui muuttuneesta
lotta-kuvasta. 1980-luvulla lotta-kuva alkoi muuttua ja heidän menneisyyttään tuotiin
esiin. Lotat näkivät historiaansa koskevat julkiset esitykset vääriksi ja häpeällisiksi ja
kokivat tarvetta todistaa järjestön kunniallisuus. 1990-luku merkitsi lotille vapautumista
häpeän taakasta ja tunnustettua asemaa suomalaisten historiassa.297
”Työtä oli niin paljon ettei ehditty pelätä. Päivätöiden lisäksi Lotat kutoivat sukkia
ja lapasia, lähettivät paketteja, leipoivat ja pakkasivat leipää. Osa oli
ilmavalvonnassa. Meidän vanhalla ladollakin oli it-tykki, kertoo Panttila. – – Kirkon
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Ks. HS 14.3.2000 ”Veteraanit ja valtiojohto juhlivat talvisodan muistoa” (uut.); HS 13.3.2000 ”Talvisodasta
Euroopan unioniin” (pk.); HS 14.3.2000 ”Finlandia-hymnissä soivat sodat tunnot” (uut.)
296
Ks. HS 12.3.2000 ”Nyt myös naiset kertovat” (art.); HS 13.3.2000 ”Kaikki kuhmolaiset joutuivat osallisiksi
talvisotaan” (art.); HS 13.3.2000 ”Pommituksissa kuoli tuhat siviiliä” (art.); HS 5.12.1999 ”Naiset talvisodan
ihmeen takana” (art.).
297
Kinnunen 2006, 314, 320, 323.
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kellot kumahtelivat vaaran merkiksi, mutta me jatkoimme töitä, emme
ymmärtäneet pelätä.”298
Myös lasten näkökulma oli esillä lehdessä. Lehdessä pohdittiin lasten näkökulman
ajankohtaisuutta ja kipeyttä liittyen sota-ajan lapsista kertovaan näytelmään. Uutisissa
haastateltiin Helsingin sotaveteraanikuoron puheenjohtajaa, joka kertoi joutuneensa
sotaan 14-vuotiaana. Muiden poikien tavoin hän liittyi torjuntakomppaniaan, jonka
kuvattiin estäneen Neuvostoliiton laskuvarjojoukkojen iskut selustaan. Uutisissa kuvailtiin
lasten pelonsekaisia muistoja Helsingin pommituksista.299 Toistuva elementti naisten ja
lasten näkökulmassa oli se, että lehti toi esiin erilaisia näytelmiä, elokuvia ja kirjoja, jotka
kertoivat naisten roolista, mutta haastatteli naisia suoraan harvemmin. Naisten
näkökulma keskittyi kulttuuriin, kun taas miesten näkökulma oli esillä historiaartikkeleissa.
Kotirintaman suhtautumisessa talvisotaan näkyi trauman diskurssi joka yhdeksännessä
(11,3 %) lehtijutussa. Muistelujen aktiivisesta esittämisestä huolimatta toimittajat
kuvasivat muistoja kipeiksi. Sotatapahtumia kuvattiin järkyttäviksi ja uhkaaviksi. Eräässä
artikkelissa kuvattiin naistutkimuksen näkökulmasta sotaa ja sodanjälkeistä aikaa. Jutussa
todettiin, että sodan traumaattisuus oli nähty vain miehiä koskevana asiana ja naisten ”tuli
olla vahvoja ja kantaa työtaakkansa lisäksi moraalinen eheytys”. Toisessa artikkelissa
kerrottiin, kuinka haastateltavan naisen veli oli kadonnut sodassa ja tämä oli ”kantanut
surua sydämessään 60 vuotta”. Jutussa kuvattiin, kuinka omaiset toivoivat vieläkin
kadonneita sukulaisiaan takaisin ja kieltäytyivät julistamasta heitä kuolleiksi. 300
Ahonen havainnoi tutkimuksissaan, että vuosituhannen vaihteen nuoriso oli kiinnostunut
sodista. Nuoriso samaistui kertomukseen suomalaisista, jotka puolustivat Suomea
onnistuneesti ylivoimaiselta viholliselta. Kansallisaatteeseen sisältyi oleellisesti vihollisuus
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HS 1.12.1999 ”Eduskunta joutui sotaa pakoon Kauhajoelle” (art.).
Ks. HS 7.3.2000 ”Sotalapset olivat suomalaisia pakolaisia” (art.); HS 14.3.2000 ”Finlandia-hymnissä soivat
sodat tunnot” (uut.); HS 1.12.1999 ”Talvisodan muistopäivä palautti sodan tunnelmat” (uut.)
300
Ks. HS 12.3.2000 ”Alpo Reinikaisen sotareppu” (art.); HS 28.11.1999 ”Sota-ajan naisihanteita olivat äiti ja
lotta” (art.); HS 14.3.2000 ”Suru jäi sisaren sydämeen” (art.).
299
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venäläisiä

kohtaan.301

Helsingin

Sanomissa

oli

ajanjaksolla

1999–2000

kolme

diskurssiryhmää. Ensimmäinen niistä noudatti kansallista tarinaa. Sen äänenä toimivat
veteraanit, kirkko ja armeijan johtokunta. Siinä talvisota nähtiin itsenäisyystaisteluna,
jossa puolustettiin Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Veteraanien perintönä välitettiin
kuvaa isänmaallisista sankareista, joiden ponnistelut tulee muistaa. Veteraanien rooli
nähtiin kansan rakentajana ja opettajana. Roolia luotiin sankarillisilla kertomuksilla sekä
armeijan ja kirkon johdon puheilla. Tämä näkökulma ilmensi me vastaan he -ajattelua,
jossa oma toiminta nähtiin hyväksyttävänä väärin toiminutta vihollista vastaan.
Vastakkainasettelulla

luotiin

kansallista

identiteettiä,

mikä

palveli

sotilaallista

tarkoitusperää. Vastakkaisuudella demonisoidaan vihollinen, jolloin sotilaallinen toiminta
on helpompaa302.
Toinen diskurssiryhmä oli kotirintaman historiakulttuuria noudattava. Sen äänenä toimivat
naiset, lapset, evakot ja kulttuurialan toimijat. Kotirintaman suhdetta sotaan käsiteltiin
pitkälti kulttuuriartikkelien ja elokuvien, näytelmien ja kirjojen kautta. Sen luoma
representaatio talvisodasta oli traumaattinen kertomus ennakkoluuloista kärsineistä
evakoista, kansakunnan eteen työskennelleistä naisista ja lapsipakolaisista. Tragediaa
rakennettiin surun ja kärsimysten kuvaamisen avulla sekä vertauksilla toisiin ajankohtaisiin
sotiin. Evakot jäivät vähälle huomiolle, mutta naisille annettiin merkittävä rooli talvisodan
sankareina. Heidän rooliansa luotiin faktapohjaisesti kertomalla töistä Suomen hyväksi.
Kolmas

diskurssiryhmä

sai

pohjansa

akateemisesta

tutkimuksesta

ja

painotti

kansainvälistä näkökulmaa. Usein se liittyi huoleen siitä, että asiat nähtiin liian kapeasti
oman näkökulman rajoittamana. Tutkijoilta omaksuttu näkökulma korosti talvisotaa osana
toisen maailmansodan politiikkaa. Sille oli ominaista nähdä Suomen ja Neuvostoliiton
suhde kolmansien osapuolien vaikuttamana. Talvisotaan vaikutti Neuvostoliiton
suhtautuminen länsivaltojen mahdollisiin toimiin. Sotaa kuvattiin informaatiosotana, jota
käytiin propagandalla ja lehdistöllä. Diskurssit pohjautuivat tutkijoiden esityksiin ja
akateemiseen tutkimukseen. Tässä diskurssissa venäläisille ja suomalaisille annettiin roolit
301
302

Ahonen 1998, 74–79.
Siltala 2006, 46–48.
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samalla tavalla kärsineinä sodan osapuolina, mutta silti selkeästi hyökkääjä-puolustajasuhteessa. Tutkijoille annettiin rooli ”totuuden” kertojina ja vääristyneiden käsitysten
murtajina.
4.2. Helsingin Sanomat 2009–2010: Muutos sankaritarinoista tragediaan
Kun aiemmin Helsingin Sanomat edusti patrioottista historiakulttuuria, on ajanjakson
2009–2010 Helsingin Sanomat täysin erilainen. Suurimmiksi diskursseiksi lehdessä
nousivat tragedian (27,0 %) ja trauman (24,3 %) diskurssit (ks. kuvio 12). Vuosina 1999–
2009 primäärisenä vaikuttanut sankaruuden diskurssi vaikeni sekundääriseksi. Yhteistä
ajanjaksoille oli pommituksien toistuvuus. Pommitukset toistuivat 2009–2010 joka
neljännessä (21,6 %) lehtijutussa, mutta diskurssi keskittyi yleisiin kuvauksiin henkilöiden
tarinoiden sijaan. Pommituksia kuvattiin tietoiskuissa, joissa kerrottiin pommituksissa
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät. Pommituksia käsiteltiin myös psykologian
näkökulmasta ja lehdessä todettiin, että siviilit joutuivat pelkäämään sotaa eniten isoissa
kaupungeissa pommitusten takia. Psykologi Lasse Nurmi totesi, että mielekäs tekeminen
auttoi selviämään pommituksista. Niistä jäi silti traumanomaisia muistikuvia, jotka jäivät
käsittelemättä heroistisen kulttuurin vuoksi.303
”Sodan jälkeen pelosta ei puhuttu – jos ei sen aikanakaan. Puheissa oli vain
sankareita, vaikka oikeasti jokainen äijä oli pelännyt pirusti, Nurmi sanoo. Traumat
käsiteltiin korttiringeissä viinaa juomalla.”304
Traumaattisuus oli lehden primäärinen näkökulma sotaan. Trauman diskurssi toistui joka
neljännessä (24,3 %) lehtijutussa. Lehden jutut korostivat sodan järkyttävää puolta ja
kärsimystä. Yhdessä artikkeleista kerrottiin Viljo Hiilisestä, joka joutui viisivuotiaana
vankileirille. Useat vangit kuolivat nälkään, pakkaseen ja tauteihin. Hiilinen kuvasi
serkkunsa kuolemaa: ”Muistan vieläkin, miten serkun silmät jäivät auki. Tökkäsin häntä
varmistaakseni, oliko hän kuollut.” Perhe hajosi sodassa, kun äiti ja lapset jäivät vangeiksi,
isä joutui rintamalle. Lehti kertoi usein tällaisia traagisia tarinoita siviilien kohtaloista.
303

Ks. HS 6.3.2010 ”Viipurinlahdella taisteltiin kiivaasti” (art.); HS 30.11.2009 ”Sota alkoi ilman
sodanjulistusta” (art.); HS 30.11.2010 ”Sotaa ja pommeja pelättiin jokaisessa kodissa” (art.).
304
HS 30.11.2009 “Sotaa ja pommeja pelättiin jokaisessa kodissa” (art.).
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Sodan kuvattiin ”jättäneen jälkensä jokaiseen perheeseen” menetysten kautta. Trauman
periytyminen oli yksi diskurssin piirteistä. Eräässä artikkelissa kuvattiin kolmen sukupolven
suhdetta sotaan. Vanhin suvun edustaja totesi, että viime sodissa Suomi kesti, koska
”kommunistit, porvarit ja talonpojat pitivät yhtä”, mutta ”kansakunnan moraali on nyt
rapautunut arvoiltaan ja muuttunut itsekkääksi”. Keskimmäinen totesi, että ”sodan varjot
ulottuvat sukupolvien yli” ja ei toivo sotaa kenellekään. Nuorimmainen kommentoi ”sodan
olevan etäinen asia ja kuuluu historiaan”. Sodan traumat esitettiin periytyneen, mutta
uusin sukupolvi esitetään sodan traumoista vapaaksi.305

Kun 1999–2000 Helsingin

Sanomat korosti vanhempien avainkokemuksien siirtämistä nuoremmille, oli vuosien
2009–2010 lehti kiinnostunut myös nuorempien sukupolvien näkemyksistä.
Kuvio 12. Talvisotadiskurssien esiintyminen Helsingin Sanomien kirjoituksissa 2009–
2010.

Helsingin Sanomien diskurssit 2009–2010
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Lehti toi esille traumoihin liittyen sekundääristä mielenterveyden diskurssia (8,1 %). Sotaan
haettiin psykologista näkemystä. Eräässä artikkelissa kuvattiin suomalaisten ja venäläisten
kirjailijoiden talvisotaprojektia. Projektin vetäjä kommentoi, että pitäisi tutkia sodan

305

Ks. HS 30.11.2009 ”Viljo Hiilinen joutui viisivuotiaana vankileirille Neuvostoliittoon” (art.); HS 30.11.2009
”Tunteita ja tarinoita” (art.); HS 6.3.2010 ”Sota kuuluu 18-vuotiaan elämässä historiaan” (art).
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”kiellettyjä aiheita”, kuten mielenterveytensä menettäneitä sotilaita. Lehden artikkelissa
vertailtiin nykyvarusmiehiä ja talvisodan sotilaita. Valtiotieteiden tohtori ja majuri Juha
Mälkki kertoi, että henkisiä ongelmia oli enemmän talvisodan varusmiehillä kuin nykyisillä
esimerkiksi kuriin sopeutumisessa. Talvisodan varusmiehet kärsivät mielenterveyden
ongelmista yhtä lailla kuin nykyisetkin. Mälkki totesi, että ”talvisodan pelkoja ei tunneta
tarpeeksi”, koska esimerkiksi ”amerikkalaisilla oli paljon psykiatrisia ongelmia toisen
maailmansodan jälkeen”.306
Traumaattisuus oli ominainen diskurssi evakkojen ja lottien näkökulmissa. Evakkojen
näkökulma oli esillä joka seitsemännessä (13,5 %) lehtijutussa. Yhdessä niistä evakko
totesi, että ”lapsena sotaa ei ajateltu, mutta jälkikäteen hän on miettinyt, miten
vanhemmat jaksoivat sen kantaa”. Toisessa jutussa kuvailtiin Ilmari Kiannon elämää sodan
jaloissa. Yrittäessään vedota venäläisiin kotinsa säästämiseksi, hänet tuomittiin
sotaoikeudessa kuritushuoneeseen. Karjalan menetys ja rauhantulo olivat keskeisiä
evakkojutuille. Lehdessä kerrottiin erään evakon kirjeestä, jossa luki, että ”olemme
masentuneita rauhan johdosta, emme jaksa tällä kertaa kuin itkeä”. Karjalasta ei
kuitenkaan luovuttu, vaan siitä säilytettiin muistoja.307
”Sukulaissetä totesi, että ”se [rauhanehdot] on Jumalan tahto”. ”Sellasest Jumalast
mie en taho kuulla mittää!” Paula oli puuskahtanut. ”Miten voi luovuttaa alueen,
jota ei ole valloitettu?” Hän kertoo ajatelleensa.”308
Naisten näkökulman väheneminen selittynee, kun asiaa pidetään laajempana ilmiönä.
Ennen 1990-lukua naisten roolia sodassa väheksyttiin populaariesityksissä kuten
Tuntemattomassa sotilaassa. Sen jälkeen vahvat naishahmot tuotiin esiin vastineena
miesten dominoivalle roolille sotakuvauksissa.309 Naiset sodassa oli 1990-luvulla
ajankohtainen ilmiö, mutta 2009–2010 se ei tarjonnut enää mitään uutta. Naisten roolia
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Ks. HS 23.11.2009 ”Mikä talvisota?” (art.); HS 30.11.2009 “Sotaa ja pommeja pelättiin jokaisessa kodissa”
(art.); HS 29.11.2009 ”Ei mitään ihmemiehiä” (art.).
307
Ks. HS 7.12.2009 "Iloitkaa vaikka murhe murtaisi" (art.); HS 23.11.2009 ”Korpikirjailija jäi sodan jalkoihin”
(art.); HS 13.3.2010 ”Emme jaksa kuin itkeä” (art.).
308
HS 13.3.2010 ”Emme jaksa kuin itkeä” (art.).
309
Vares 2007, 199-203.
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rakennettiin lotta-järjestön kautta. Naisten näkökulma oli hiipunut ja lotta-diskurssi
esiintyi joka kymmenennessä (10,8 %) jutussa. Myös naisten näkökulma korosti sodan
traumaattisuutta ja traagisuutta. Artikkeleissa käsiteltiin lotista kertovia elokuvia. Lottien
kerrottiin toimineen sodassa merkittävänä voimana, jota ilman Suomi ei olisi selvinnyt.
Siitä huolimatta lottajärjestöt kiellettiin fasistisina ja heidän päälleen lankesi häpeän leima.
Viron lottien kohtaloa kuvattiin vielä pahemmaksi. Heitä vietiin Neuvostoliittoon
pakkotyöhön tai ammuttiin. Suomen lottia nimiteltiin ”kenttähuoriksi” ja ”ryssiksi”.
Artikkelit kuvasivat kokemuksia traumaattisiksi ja häpeää käsittämättömäksi.310
”Heillä oli sydämessään valtava möykky, traaginen tarina sodasta, jossa
voimavarat ja kestävyys joutuivat äärimmäiseen koetukseen. Eivät he voineet
ymmärtää, miksei sitä kuvattu miesten luomissa kertomuksissa.” 311
Kinnunen ja Junila havainnoivat tutkimuksessaan, että vuosina 1949–1950 sodasta
kirjoittaminen oli Helsingin Sanomissa varovaista ja muistelu sovitettiin yksityiseen
suruun. Sen sijaan vuosina 1959–1960 pohdittiin avoimesti sodan aloittajia ja ote oli
poliittisempi.312 Vuosituhannen vaihteessa Helsingin Sanomat ei säästellyt kuvaillessaan
sotaa poliittisesti. Vuosina 2009–2010 sävy oli kuitenkin taas muuttunut. Lehti keskittyi
huomattavasti enemmän suruun ja tragedioihin. Kokonaisuudessaan primäärinen
näkökulma sotaan 2009–2010 oli traagisuus. Tragedian diskurssi oli lehden yleisin
diskurssi ja oli nähtävissä yli neljänneksessä (27,03%) lehtijutuista. Diskurssi rakentui
edellä kuvatuista trauman ja mielenterveyden diskursseista ja primäärisenä äänenä
toimivat lotat ja evakot, mutta myös psykologit, veteraanit ja armeijan johto kuvasivat
sotaa tragediaksi. Sodan ei enää nähty olevan kansakunnan koettelemus, vaan historian
surullinen tapahtuma. Traagisuutta tuki kuoleman diskurssi, joka toistui pienempänä kuin
aiemmin (16,2 %). Kuolemia ei kuvattu vieläkään merkityksellisinä uhreina, mutta ne
koettiin henkilökohtaisina menetyksinä.
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Ks. HS 30.11.2009 ”Naisten rooli sodassa oli sama Virossa ja Suomessa” (art.); HS 6.12.2009 ”Lottien sota
jäi sivurooliin” (art.).
311
HS 6.12.2009 ”Lottien sota jäi sivurooliin” (art.).
312
Kinnunen & Junila 2017, 188.
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Helsingin Sanomien toimitus julkaisi 2009–2010 15-osaista sarjaa, joka kertoi talvisodasta.
Uutispäällikkö Kari Räisänen kuvaili sarjaa lehdessä näin: ”HS:n tänään alkavassa
talvisodasta kertovassa sarjassa pääosiin nousevat näiden tavallisten suomalaisten tunteet
ja tarinat. Osa päättyy surullisesti, toiset selviävät helvetistä ja aloittavat elämän
uudelleen.”313 Helsingin Sanomat oli kiinnostunut ennemmin yksittäisten ihmisten
tunteista ja tarinoista kuin valtiollisesta sankaritarinasta. Talvisota-sarjan johdanto kuvasi
sarjaa näin:
”Talvisodasta on nyt 70 vuotta. Puna-armeija aloitti hyökkäyksensä 30.
marraskuuta 1939. Syntyi talvisodan ihme, sankaritekoja taistelussa ylivoimaista
vihollista vastaan. Kansa taisteli, tehtiin historiaa, mutta miltä 105 sotapäivää
tuntuivat ihmisistä sodan jaloissa? Millaisia olivat tuntemukset kotona ja siellä
jossain: suru, huoli, pelko ja pettymys?314
Sankaritarina oli yhä taustalla diskurssina, mutta se nähtiin jokseenkin yhteisöllisesti
rakennettuna tarinana. Johdanto antoi ymmärtää, että ”ihmiset sodan jaloissa” näkivät
talvisodan toisella tavalla tragediana. Eräässä artikkelissa Yrjö Jylhän runokokoelmasta
Kiirastulesta

todettiin,

että

”Jylhä

kykeni

nousemaan

aikakautensa

ajattelun

yläpuolelle”315. Toimittaja näki, että on aikakauden ajattelun mukaista nähdä sota tavalla
tai toisella. Samaan tapaan Helsingin Sanomat näki 1999–2000 ja 2009–2010 sodan eri
tavoin. Vuosituhannen vaihteessa ajankohtaa määritti Neuvostoliiton romahdus, Suomen
liittyminen Euroopan unioniin ja keskustelu naisten asemasta. Naisten diskurssit, Suomi
suhteessa Eurooppaan eli kansainvälisyyden diskurssit ja uuspatrioottinen historiakulttuuri
olivat lehdelle vuosituhannen vaihteessa ajankohtaisia. Ajanjaksolla 2009–2010 aiemmat
näkökulmat eivät enää olleet ajankohtaisia. Sen sijaan kiinnostus yksilöiden hyvinvointiin,
mielenterveys ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen olivat ajankohtaisia ilmiöitä.
Lehti lähti 2009–2010 murtamaan aiemmin esittämiään käsityksiä sodasta. Helsingin
Sanomissa esiintyi Kansan Uutisten kaltainen myyttidiskurssi (8,1 %). Eräässä artikkelissa
313

Ks. HS 30.11.2009 ”Tunteita ja tarinoita” (art.).
HS 30.11.2009 ”Talvisota 1939-1940” (art.).
315
Ks. HS 13.3.2010 ”Jylhä runoelma talvisodan tulimyrskystä” (art.).
314
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murrettiin talvisodan sotilaisiin ja nykypäivän varusmiehiin liittyneitä myyttejä eversti
Pertti Laatikaisen ja majuri Juha Mälkin johdolla. Talvisodassa palvelleet varusmiehet
olivat jutun mukaan sairastelevia, aliravittuja, kurittomia, mielenterveyden ongelmista
kärsiviä savottamiehiä. Sen sijaan nykyvarusmiehet olivat sopeutuvia, ahkeria, terveitä,
koulutettuja, sitoutuneempia ja itsenäisiä.316 Everstin ja majurin tavoitteena tuskin oli
suoranaisesti talvisodan myyttien murtaminen, vaan nykyisten puolustusvoimien
vahvuuden kuvaus. Myyttisyys oli esillä mielipidekirjoituksissakin:
”Mielestäni juuri vaihtoehdon puute on suuri myytti, jota ymmärrettävästi
pidetään yllä, koska talvisodan merkitys kansan yhdistäjänä on kiistämätön
tosiasia ja ”talvisodan henkeä” käytetään edelleenkin kansallisen identiteetin
kohottajana.”317
Vaikka kyseinen mielipidekirjoitus ei suoraan edusta lehden kantaa, on samanlaista
turhautumista ”talvisodan tuputtamiseen” aistittavissa muuallakin. Televisio-ohjelmien
kuvauksessa kirjoitettiin, että talvisodan 70-vuotispäivä on haastava medialle, koska
”avaintapahtumat on kaluttu niin moneen kertaan, että merkkipäivien pakollisiin
muisteloihin on vaikea löytää uutta tulokulmaa”. Sota ilman voittoa -nimistä dokumenttia
kuvattiin tuoreeksi, koska siitä puuttui ”kiusaava paatoksellisuus” ja sotaa muisteltiin
myyteille kriittisesti. Toisessa artikkelissa 18-vuotias abiturientti kommentoi, että ”sota
kuuluu historiaan”.318 Siellä täällä lehdessä paistaa läpi ajatus siitä, että sota on jo käsitelty
ja sietäisi painua historiaan.
Mielipidekirjoituksen toteamus ”yhdistymisen kiistämättömyydestä” kiistettiin lehdessä.
Lehdessä todettiin suoraan, että talvisodan ihme on myytti. Majuri Mälkin mukaan
”Ideologiat eivät todellisuudessa tuntuneet” vaan sota oli ”homma”, joka piti hoitaa ja
johon ”herroja ei kaivattu”. Yhtenäisyys oli kaukana sodasta. Toisaalta yhdistymisen
diskurssi esiintyi joka kuudennessa (16,2 %) jutussa. Lehti esitti sen lähinnä vanhempien
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Ks. HS 29.11.2009 ”Ei mitään ihmemiehiä” (art.).
HS 1.12.2009 ”Talvisodalle oli vaihtoehtoja” (mpk.).
318
Ks. HS 29.11.2009 ”70-vuotiasta talvisotaa muistellaan YYA-hengessä” (tv.); HS 6.3.2010 ”Sota kuuluu 18vuotiaan elämässä historiaan” (art.).
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sukupolvien ja muiden lehtien ylläpitämänä mielipidekirjoituksissa, ”muut lehdet”-osiossa,
”HS 70 vuotta sitten” -poiminnassa ja luentosarjasta kertovassa jutussa everstiluutnantti
Ari Raunion kertomana.319
Lehdelle 1999–2000 ominaiset sankaruuden ja ihmeen ja hengen diskurssit olivat jääneet
sekundäärisiksi. Uhrauksen diskurssi oli jäänyt kokonaan pois. Sankaridiskurssin puolesta
puhuttiin

lähinnä

mielipidekirjoituksessa,

jossa

kuvattiin

suomalaisia

sotilaita

karaistuneiksi, sisukkaiksi ja rohkeiksi. Talvisodan ihme ja henki -diskurssi esiintyi vain
parissa jutussa, joissa puolustettiin talvisodan ihmettä ja todettiin, että ”Suomessa
vedotaan toistuvasti talvisodan henkeen”.320 Toisaalta lehdessä sotilaat esitettiin
patrioottiseen tapaan sankareina ja talvisodan henki kansan yhdistäjänä, mutta toisaalta
näitä pidettiin myytteinä.
Koska sotilaita ei enää esitetty sankareina, oli myös kiitollisuuden diskurssi läpikäynyt
muutoksen. Siitä oli tullut muistamisen diskurssi. Kaatuneita ja veteraaneja kohtaan ei
osoitettu ihailua vaan koettiin eräänlaiseksi velvollisuudeksi muistaa sodissa taistelleita.
Keväällä uutisissa ja kulttuuriartikkeleissa tuotiin esiin muistotapahtumia kuten konsertti,
muistoseminaari ja -jumalanpalvelus. Mielipidekirjoituksissa toivottiin muistomerkkiä
Suomen sodille. Muistomerkin tehtävänä olisi välittää tietoa tuleville sukupolville.
Lehdessä toistui perinnön välittäminen muistamisen pääasiallisena tarkoituksena.
Lehtijutussa Kanttiinin Lottien konsertista todettiin, että yhtyeen tavoitteena oli välittää
tietoa lotista. Erästä dokumenttia kommentoitiin tv-ohjelmakuvauksissa todeten, että sen
tavoitteena on vedota nuorempiin sukupolviin.321 Nämä jutut ylläpitivät aiemman
vuosikymmenen tapaista sukupolvien kuilua. Jutut kertoivat kuitenkin aina ulkopuolisten
tahojen kuten lottien halusta siirtää kokemustensa merkitykset nuorille.
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Ks. HS 29.11.2009 ”Ei mitään ihmemiehiä” (art.); HS 14.3.2010 ”Talvisota oli hyvä sota” (rep.); HS
14.3.2010 ”Näin HS kertoi talvisodan päättymisestä 70 vuotta sitten” (rep.); HS 1.12.2009 ”Talvisodalle oli
vaihtoehtoja” (mpk.); HS 30.11.2009 ”Talvisota vaikuttaa Suomen asemaan vieläkin” (art.); HS 6.3.2010
”Sota kuuluu 18-vuotiaan elämässä historiaan” (art.).
320
Ks. HS 23.11.2009 “Mikä talvisota?” (art.); HS 1.12.2009 ”Talvisodan ihme ei ole myytti” (mpk.).
321
Ks. HS 13.3.2010 ”Kanttiinin Lotat laulaa talvisodan muistoksi” (art.); HS 13.3.2010 ”Päivän tärpit” (art.);
HS 14.3.2010 ”Sotasyyllisyystuomiot nousivat esiin talvisodan päättymisen muistopäivänä” (uut.); HS
1.12.2009 ”Suomen sodille pitäisi saada muistomerkki” (mpk.); HS 29.11.2009 ”70-vuotiasta talvisotaa
muistellaan YYA-hengessä” (art.).
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”Sotiemme muistomerkin tulee olla näkyvällä ja arvokkaalla paikalla, missä ihmiset
liikkuvat. Sen tulee kertoa myös tuleville sukupolville sodissamme olleen kysymys
Suomen itsenäisyyden puolustamisesta ja suomalaisten vapauden tahdosta.” 322
Mielipidekirjoituksessa muistomerkin tehtäväksi tulisi perinnön välittäminen itsenäisyyden
puolustamisesta. Itsenäisyyden puolustamisen diskurssi oli yhä merkittävä näkökulma
sotaan (24,3 %). Mielipidekirjoituksissa esitettiin, että Suomi välttyi Baltian maiden
kohtalolta ”puolustamalla uljaasti itsenäisyyttään”. Mielipidekirjoitusten lisäksi diskurssi
esiintyi tietoiskuissa. Niissä kerrottiin, kuinka Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodanjulistusta
käyttäen Mainilan laukauksia verukkeena. Puolustussotaa kuvattiin tv-kuvauksessa ja
mielipidekirjoituksessa ”suuresta vastuksesta otetuksi torjuntavoitoksi”.323
Kuten 1999–2000 niin myös 2009–2010 lehdelle oli kansainvälinen näkökulma tärkeä.
Kansainvälisen politiikan diskurssi toistui lähes joka viidennessä (18,9 %) lehtijutussa.
Sodan esitettiin perustuneen Molotov-Ribbentrop-sopimukseen ja Neuvostoliiton
hyökkäykseen. Uutisissa todettiin, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnit olivat politiikkaa,
johon vaikuttivat ulkopoliittiset suhteet. Myös rinnastukset muihin sotiin ja Baltiaan olivat
yleisiä. Georgian ja Tšetšenian sodat nähtiin samankaltaisina kansojen kärsimyksinä.
Mielipidekirjoituksessa nähtiin Suomen välttyneen Baltian maiden kohtalolta pysyessään
tiukkana neuvotteluissa ennen sotaa.324
”’Olimme sotineet kaksi kuukautta ja olimme saamarin likaisia. Vaatteet olivat
resuisia. Silloin tulivat ruotsalaiset joukot, ’herrat’, tyylikkäissä valkoisissa
asuissaan. Upseereilla oli valkoiset turkit’, muistelee Aarne Körkkö, yksi Lexanderin
kuvaama ja haastattelema talvisodan veteraani.”325
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HS 1.12.2009 ”Suomen sodille pitäisi saada muistomerkki” (mp.).
Ks. HS 30.11.2009 ”Pelastiko Eljas Erkko meidät Baltian maiden kohtalolta?” (mpk.); HS 30.11.2009 ”Sota
alkoi ilman sodanjulistusta” (art.); HS 1.12.2009 ”Talvisodan ihme ei ole myytti” (mpk.); HS 29.11.2009 “70vuotiasta talvisotaa muistellaan YYA-hengessä” (tv.).
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Ks. HS 30.11.2009 ”Talvisota vaikuttaa Suomen asemaan vieläkin” (art.); HS 14.3.2010
”Sotasyyllisyystuomiot nousivat esiin talvisodan päättymisen muistopäivänä” (uut.); 23.11.2009 ”Mikä
talvisota?” (art.); HS 30.11.2009 ”Pelastiko Eljas Erkko meidät Baltian maiden kohtalolta?” (mpk.).
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Länsiavusta puhuttiin pariin otteeseen (10,8 %). Lehdessä annetaan kaksijakoinen kuva
ruotsalaisista vapaaehtoisista: he työskentelivät suomalaisten apuna, mutta heidät
kuvattiin ”valkotakkisiksi herroiksi”, jotka tulivat vain tuijottelemaan uupuneita sotilaita.
Mielipidekirjoituksessa todettiin Ruotsin antaneen ”kylmäkiskoisen lausunnon”, että
Ruotsi ei auta Suomea. Toisessa kirjoituksessa esitettiin, että Norja ja Ruotsi estivät
apujoukkojen saamisen. Jutut antoivat kuvan, että vapaaehtoisia oli mukana, mutta ei
oikeaa sotilaallista apua.

326

Lehdessä oli artikkeli kuvitteellisesta talvisodasta ja siitä,

millainen se olisi, jos se syttyisi nykypäivänä. Itse artikkelissa ei länsivaltojen roolista
puhuttu paitsi mahdollisena diplomaattisena apuna, mutta vastineeksi kirjoitetuissa
mielipidekirjoituksissa todettiin, että liittoutuminen olisi merkittävää sodan ehkäisemisen
kannalta. Etenkin suhdetta Natoon pohdittiin.327 Nato-keskustelu käynnistyi 90-luvulla
Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ja se on kiinnittynyt vahvasti Venäjään ja sen
toimintaan, mutta on harvoin ollut yhtenäistä ja tietyn linjan mukaista. 328
Kansainvälisyyteen liittyi informaatiosodan diskurssi, joka esitti sodan ulottuneen useisiin
maihin propagandan muodossa. Diskurssi esiintyi joka kymmenennessä (10,8 %) jutussa.
Artikkeleissa kuvailtiin, kuinka Neuvostoliiton lehdet kirjoittivat työväen kokoontumisista
ympäri maailmaa. Lehtipropagandaa käytiin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Uusia tutkimuksia
esitelleessä

artikkelissa

puolestaan

todettiin,

että

kansainvälinen

lehdistö

oli

kirjoituksissaan kiinnostunut vain oman maansa suhteesta Neuvostoliittoon.329 Näkökulma
maailman lehdistöön oli muuttunut ajanjakson 1999–2000 maailman myötätunnosta
ajanjaksolle 2009–2010 ulkomaiden intressien korostamiseen. Koska Suomen ei esitetty
enää olevan maailman huomion keskipiste, myös maineen diskurssi jäi pois.
Maineikkaiden asioiden joukkoon nostettiin vain Suomi-konepistooli330. Sodan kululle
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Ks. HS 30.11.2009 ”Pelastiko Eljas Erkko meidät Baltian maiden kohtalolta?” (mpk.); HS 4.12.2009
”Talvisota ruotsalaisin silmin” (art.); HS 12.3.2010 “Naton ulkopuolella emme voi sivuuttaa sodan
mahdollisuutta” (mpk.).
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Ks. HS 6.3.2010 “Entä jos talvisota syttyisi nyt?” (art); HS 11.3.2010 “Liittoutuminen olisi ehkäissyt
kuvitellun sodan” (mpk.); HS 12.3.2010 “Naton ulkopuolella emme voi sivuuttaa sodan mahdollisuutta”
(mpk.).
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Salminen 2006, 253-254.
329
Ks. HS 29.11.2009 ”Terijoen hallitus sai outoa tukea” (art.); HS 30.11.2009 ”Oliko puna-armeija hätää
kärsimässä?” (art.).
330
Ks. HS 6.3.2010 ”Aimo Lahti - ärhäkkä mies Suomi-konepistoolin takana” (art.).
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olivat edelleen merkityksellisiä Neuvostoliiton virhearviot ja propagandan vaikutus.
Lehdessä

venäläinen

dokumenttiohjaaja

muisteli

hämmennystä,

joka

seurasi

propagandasta. Suomi ei ollutkaan täynnä kärsiviä työläisiä odottamassa vapautusta.
Lehden artikkelissa kerrottiin, kuinka Neuvostoliiton armeija ”oli lähellä romahdusta”
logistisista syistä. Joukkoja ei huollettu ja varusteet olivat sopimattomat olosuhteisiin.331
Kansainvälisyyteen liittynyt Venäjän vaikenemisen diskurssi oli muuttunut ajanjaksojen
välillä. Lehti totesi 2009–2010, että Venäjällä sotaan suhtauduttiin eri tavalla, mutta siitä
ei vaiettu. Lehden mukaan venäläiset näkivät sodan olleen ”looginen seuraus
ensimmäisen maailmansodan luomalle poliittiselle maantieteelle”. Talvisota oli ”tahaton
geopolitiikan sivutuote, jonka painoarvo kokonaisuuden kannalta oli vähäinen.” Lehden
artikkelien mukaan suomalaisille ”sota on korotettu kansallisen identiteetin peruspilariksi”
ja identiteetti, suuria tunteita ja trauma, kun taas venäläisille se oli ”suurten sotien
varjoon jäänyt rajakahakka”. Venäläiset näytelmäkirjailijat kuvasivat haastavaksi kirjoittaa
sodasta, koska siitä ei ollut juuri puhuttu. Myös uudet tiedot Neuvostoliiton syyllisyydestä
olivat vaikeita, kun muistot sodasta perustuivat maan puolustamiseen suomalaisilta ja
fasismilta. Sodasta ei Venäjällä vaieta, mutta ei tiedetä myöskään, miten siitä tulisi
puhua.332
”Talvisodasta puhuminen ei ole Venäjällä mikään tabu, vaikkei siitä koulukirjoissa
olekaan kerrottu. ”Elämme erikoisessa disinformaation ja totuuden välisessä
koeajassa, jossa kaikesta voi puhu mitä vaan. Koska ei ole enää valtakuntaa
yhdistäviä ideologioita, on vanhat keinot kaivettu esiin.” Josif Stalin on taas kansan
sankari, venäläiset kertovat.”333
Kinnusen ja Jokisipilän mukaan suomalaisen muistelun kenttää on hallinnut 2000-luvulla
uuspatrioottinen tulkinta. Sota on nähty välttämättömänä kansalliselle olemassaololle.
Ylpeys sotilaista ja Suomen toiminnasta talvisodassa on korostunut julkisessa muistelussa,
331

Ks. HS 30.11.2009 ”Oliko puna-armeija hätää kärsimässä?” (art.); 29.11.2009 ”70-vuotiasta talvisotaa
muistellaan YYA-hengessä” (tv.);
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Ks. HS 30.11.2009 ”Oliko puna-armeija hätää kärsimässä?” (art.); 29.11.2009 ”70-vuotiasta talvisotaa
muistellaan YYA-hengessä” (tv.); HS 23.11.2009 ”Mikä talvisota?” (art.).
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HS 23.11.2009 ”Mikä talvisota?” (art.).
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kun taas akateeminen tutkimus on tuonut vahvemmin tragedian näkökulmaa esiin.
Toisaalta 2000-luvulla on kansainvälisessä keskustelussa lisääntynyt sodan näkeminen
tragediana.334 Onkin mielenkiintoista, miten Helsingin Sanomat on muuttunut.
Vuosituhannen vaihteessa Helsingin Sanomat noudatti uuspatrioottista muistelun
tulkintaa kuten silloin oli yleistä. Sen sijaan 2009–2010 lehti oli omaksunut akateemisen
tutkimuksen näkökulman ja korosti sodan traagista puolta. Lehden artikkelit käyttivät
paljon taustamateriaalina tutkijoiden teoksia ja haastatteluita, etenkin yhteiskunta- ja
sotahistorian tutkimuksia.
Helsingin Sanomien 2009–2010 kuvaama talvisota oli puolustustaistelu itsenäisyyden
pitämiseksi, jossa Suomen pelasti Neuvostoliiton varautumattomuus. Sankaruutta ja
talvisodan ihmettä ei representaatioon kuitenkaan juuri mahtunut. Sen sijaan lehti pyrki
murtamaan aiemmin ylläpitämiään myyttejä. Talvisotaa ei nähty patrioottisen
historiakulttuurin mukaisena sankaritarinana ja kansan yhdistymisenä vaan sota oli
kärsimystä ja traumoja, mielenterveyden suomalaisilta perheiltä ja kansakunnalta vienyt
tragedia. Sodan traumat nähtiin ulottuneen sukupolvesta toiseen ja vaikuttaneen koko
kansakunnan identiteettiin. Talvisodassa nähtiin merkittävänä kansainvälisen politiikan
vaikutukset ja sodan luonne osana maailmansotaa. Sotaa ei ollut enää maailman huomion
keskipisteenä vaan pikemminkin maailmansodan sivujuonne.
Tragedian ääneksi lehti nosti tutkijat, evakot ja lotat. Lottien ja evakkojen rooli oli kertoa
tunteistaan sodan jaloissa. Tutkijoihin lehti viittasi paljon ja akateeminen historiakulttuuri
vaikutti lehden esittämiin näkökulmiin. Tutkijat toimivat myyttien murtajina ja sodan
tunteiden analysoijina. Samaan asemaan nostettiin myös näytelmäkirjailijat ja ohjaajat,
mikä näkyi kulttuuriartikkelien määrän nousuna. Eroa tutkimuksen ja taiteen välillä ei
tehty, kunhan teos tarjosi uudenlaista näkökulmaa sotaan. Helsingin Sanomat perustui
pitkälti ajankohtaisuuteen ja muihin julkaistuihin teoksiin. Seurin tutkimuksen mukaan
Helsingin Sanomat kiinnittyi ajankohtaisiin julkaisuihin myös 1960-luvun historiakuvaa
rakentaessaan335. Talvisota nähtiin jokseenkin kulutettuna aiheena. Se nostettiin esiin
334
335

Kinnunen & Jokisipilä 2012, 471–472; Jokisipilä 2007, 29.
Seuri 2016, 317–322.
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liittyen yhteiskunnan muihin ilmiöihin kuten nuorison kuntoon, mielenterveyteen ja
Natoon. Lehdestä välittyi talvisota menneiden sukupolvien asiana. Talvisota oli historiaa,
jonka muistoa ylläpitivät veteraanit, yhdistykset ja museot.
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5. Lehtien diskursiivista ja ajallista vertailua
Uutisten suuri osuus historian esittämisessä johti kirjoitusten keskittymiseen sodan
vuosipäivän jälkeiselle päivälle. Toiseksi merkittävin esittämisen areena oli historiaartikkelit. Kansan Uutiset poikkesi muista, sillä se lähestyi mennyttä pääasiassa
kulttuuriartikkelien kautta. Kulttuuri oli näkyvässä osassa muissakin lehdissä. Vähemmälle
roolille jäivät mielipiteet, pääkirjoitukset ja kolumnit. Lähestymistavassa tapahtui muutos
ajanjaksojen välillä. Uutisten osuus oli laskenut 2009–2010 lähes kolmannekseen.
Kolumnien, pääkirjoitusten ja mielipiteiden osuus oli noussut puolella. Merkittävimpinä
historian esittämisen tapoina säilyivät historia- ja kulttuuriartikkelit. Kirjoitusten määrä
lehteä kohti laski huomattavasti Suomenmaassa ja Helsingin Sanomissa. Kansan Uutisissa
lasku oli lievempi. Muistelun määrä oli uuspatrioottisen kulttuurin myötä korkea
vuosituhannen vaihteessa. Juttutyyppien ajallinen muutos kertoo siitä, että lehdet ottivat
aktiivisemman roolin historian esittämisessä. Enää ei uutisoitu muistotilaisuuksista vaan
kerrottiin historiasta ja kulttuurista itse ja käytiin keskustelua lukijoiden kanssa.
Vuosituhannen vaihdetta sävytti nationalismin ja vasemmiston vastakulttuurin kamppailu.
Kansan Uutiset kuvasi talvisotaa tragediana, kärsimyksen näytelmänä. Lehti asettui
hyökkäävälle kannalle vallitsevaa kulttuuria vastaan. Tapaa muistella sotaa heroistisesti ja
naisten roolin huomiotta jättämistä kritisoitiin. Lehdessä ääni annettiin naisille selviytyjinä
ja veteraaneille, jotka kantoivat vaiettua pasifismin perintöä. Lehden representaatiot
talvisodasta saivat pohjaa Vasemmistoliiton ideologiasta. Representaatioihin heijastuivat
puolueen ajatukset yhteiskuntaluokkien eroista, punaisten ja valkoisten historiasta ja
naisten yhteiskunnallisen roolin merkityksestä. Lehti pyrki kirjoituksissaan hyväksyttämään
omaa muistamisen tapaansa ja ajamaan sukupuolista tasa-arvoa. Menneisyys oli lehdelle
nykypäivän talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa.
Siinä missä Kansan Uutiset keskittyi sodan traumaattisuuteen ja traagisuuteen ja
kritisoimaan valtiollista muistamisen tapaa, Suomenmaassa ja Helsingin Sanomissa
keskeistä oli uhraus, suomalaisten sankaruus ja itsenäisyys. Juha Siltala totesi sodan
psykohistoriaa

käsitelleessä

artikkelissaan,

että

tarve

mytologisoida

sotaa
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sankaritarinoihin kertoo tarpeesta tehdä läheisten kuolema merkitykselliseksi336. Lehdet
käsittelivät samaa kansallista traumaa, mutta kehystivät sen eri tavoin ja tarjosivat erilaisia
tapoja käsitellä traumoja. Suomenmaassa ja Helsingin Sanomissa traumaa käsiteltiin
tarjoamalla merkitys kuolemalle. Kuolema nähtiin uhrauksena itsenäisyyden puolesta tai
uskonnollisena koettelemuksena kansakunnalle. Kansan Uutisissa traumaa käsiteltiin
suremisella, jota näkyvä muistelu loukkasi. Trauman käsittelytavat olivat toisensa
poissulkevat.
Suomenmaan edusti uuspatrioottista nationalismia vuosina 1999–2000. Suomenmaan
antama kuva talvisodasta oli heroistinen itsenäisyyskamppailu. Samaistumista lehden
arvomaailmaan luotiin rituaalisella uhrisymboliikalla. Symboliseksi uhkakuvaksi ja
viholliseksi luotiin Neuvostoliittoa ja Venäjää. Kansakunta yhdistyi talvisodan kristillisessä
koettelemuksessa, kun sankarit uhrasivat henkensä ja omaisuutensa Suomen tähden niin
rintamalla kuin kotonakin. Keskeisiä uhrisymboliikan edustajia olivat upseeristo, kirkko ja
evakot. Karjalalla oli symbolinen merkitys uhrina, mutta lehti itsessään oli luopunut
ajatuksista saada se takaisin. Samaistumisen kohteena olleet sankarit kuvattiin
urhoollisiksi maanpuolustajiksi, mutta myös ahkeriksi ja nöyriksi työntekijöiksi rauhan
aikana. Itsenäisyyttä puolustaneita veteraaneja kohtaan tuli osoittaa kunnioitusta ja
kiitollisuutta. Historian esittämisellä pyrittiin vaikuttamaan historialliseen identiteettiin
sekä oikeuttamaan suomalaisten ja Suomen toiminta sodassa. Itsenäisyyden ja
yhdistymisen

diskurssit

saivat

pohjan

myös

Keskustan

arvomaailmasta

ja

puolueohjelmasta.
Myös Helsingin Sanomat edusti nationalistista tulkintaa 1999–2000. Sille talvisota oli
Suomen olemassaolon puolustustaistelu, jossa isänmaalliset sankarit toimivat ihailun
kohteena. Sotaa luonnehtivat tuho ja pommitukset, mutta Suomi todisti siinä maailmalle
paikkansa

valtioiden

joukossa.

Merkittävin

lehden

diskurssi

oli

sankarillinen

itsenäisyystaistelu, jota ylläpitivät veteraanit, kirkko ja armeija. Toiseksi merkittävin
kokonaisuus oli tutkijoiden korostama kansainvälisyyden merkitys. Sota nähtiin osana
maailmansotaa ja talvisodan kulku nähtiin riippuvaisiksi länsivaltojen, Neuvostoliiton ja
336

Siltala 2006, 45.
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Saksan suhteista. Kolmas ryhmittymä oli kotirintama, joka edusti traumaattista
selviytymistarinaa. Nationalismin ohella lehteä johdatti ajankohtaisuus. Liittyminen
Euroopan Unioniin ja sukupuolisen tasa-arvon korostuminen politiikassa heijastuivat
Suomen näkemiseen kansainvälisen yhteisön osana ja naisten roolin korostamiseen.
Tepora tiivisti talvisodan historiakuvan kehityksen vuosikymmenien ilmapiireihin.
Talvisodan hengen käsite luotiin jo 1940-luvulla, jolloin Suomesta luotiin kuva
hyökkäyssodan uhrina, sankarillisena maana. Myös 1950- ja 60-luvut toivat mukanaan
paljon sotakirjallisuutta. 1960–80-lukujen aikana historiakuva vaikeni sankarillisesta
Suomesta, mutta sotaa muisteltiin paljon. Uuspatrioottinen käänne muistelussa tapahtui
1990-luvulla, jolloin sotaa alettiin jälleen muistella sankaritarinana.337 Aineistoni lehdet
noudattivat pitkälti 90-luvun uuspatrioottista ilmapiiriä 1999–2000. Kaikissa lehdissä
tapahtui kuitenkin uusi diskursiivinen muutos vuosiin 2009–2010 mennessä.
Kansan Uutiset 2009–2010 rakensi kuvaa talvisodasta aiempaa sovittelevammin ja
vähemmän kritisoivana. Lehti edusti yhä nationalismin vastaista kulttuuria. Talvisotaa
kuvattiin häivyttäen suomalaisten ja venäläisten ja vasemmiston ja oikeiston
vastakkainasettelu. Lehti korosti humaanien arvojen tarkastelua. Merkittävä muutos oli
yhdistymisen esittämisessä. Lehti toi paljon esiin sodan vaikutusta kansan yhdistymiseen
suhteessa 2009–2010 vallinneeseen tilanteeseen työmarkkinoilla. Talvisodan perinnön
kautta luotiin arvovaltaa ammattiliitoille vastineena eriarvoistumiseen. Diskursseihin
vaikuttivat Vasemmistoliiton ideologiset periaatteet, joissa korostettiin solidaarisuutta ja
hyvinvointia. Vaikka diskurssit muuttuivat, tapa katsoa mennyttä politiikan aseena säilyi.
Suomenmaa

säilyi

jokseenkin

samanlaisena.

Sota

nähtiin

yhä

sankarillisena

itsenäisyystaisteluna, mutta suomalaisten ylivertaisuuden sijaan syitä menestykseen
haettiin Neuvostoliiton toiminnasta. Sota oli yhä tärkeä identiteetin lähde, kansakunnan
yhdistymisen symboli, mutta uhridiskurssi oli enemmän piilossa. Veteraanien ja upseerien
ohella tilaa saivat tutkijat. Evakkojen ja naisten ääni puolestaan oli kaikonnut. Myös sodan
traumaattisuutta ja kipeyttä tuotiin esiin toisin kuin aiemmin. Päällimmäisenä
337

Tepora 2015, 308-313.

100

representaationa säilyi kuitenkin kiitollisuus suomalaisia sankareita kohtaan ja vihollisuus
Venäjään. Suomenmaan historiapolitiikka oli yhä nationalistisen identiteetin luomista.
Helsingin Sanomissa tapahtui suurin muutos. Lehden kuva talvisodasta muuttui
nationalistisesta tulkinnasta tragediaan. Sankaritarina itsenäisyydestä jäi sekundääriseen
rooliin, kun lehti keskittyi yksittäisten ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin. Tutkijoiden rooli
lehdessä korostui aiempaan nähden huomattavasti ja lehti suhtautui kriittisesti talvisodan
myytteihin. Sota sijoitettiin edelleen osaksi laajempaa kansainvälistä konseptia. Tärkeänä
osana säilyivät kansan yhdistymiseen liittyvät esitykset. Lehti haki näkökulmiinsa
ajankohtaisuutta eriarvoistumisesta ja mielenterveydestä. Lehteä ohjasi enemmän
kaupallinen ajankohtaisuus kuin nationalistinen ideologia, vaikka siitäkin oli yhä piirteitä.
Jokisipilä esittää, että kansalliseen historiakuvaan sitoutuminen on estänyt kansainvälisen
keskustelun menneestä ja luonut ristiriitoja rakentavan keskustelun sijaan338. Helsingin
Sanomien linja 2009–2010 noudatti uutta sodan tulkintaa globaalina ilmiönä.
Kinnusen ja Jokisipilän mukaan suomalainen historiakulttuuri on jakanut menneisyyden
aikaan, jolloin ”aidot” muistot sodasta kiellettiin poliittisessa ilmapiirissä ja nykyiseen
aikaan, jolloin ”totuus” on tullut esille. Tämä on heidän mukaansa ollut valheellinen jako,
koska sodasta on aina keskusteltu paljon.339 Aineistoni valossa näyttää siltä, että sodan
”totuus” oli yhä 2000-luvun alussakin kiistelty asia. Kansan Uutiset toi ”totuutenaan”
traagisuutta, kun taas Suomenmaa esitti, että vasta Neuvostoliiton romahduksen jälkeen
”totuus” sodasta on tullut ilmi. Historiallinen ”totuus” oli lehdille riippuvainen nykyisyyden
tarpeista ja lehden historiakulttuurista. Menneisyys oli poliittisen sodan areena, jossa
taisteltiin vallasta määrittää suomalaista identiteettiä ja suhtautumista turvallisuus- ja
talouspolitiikkaan.

338
339
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Loppulause
Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Kansan Uutisten, Suomenmaan ja Helsingin
Sanomien historiaesityksiä talvisodasta vuosina 1999–2000 ja 2009–2010. Tavoitteenani
oli hahmottaa aineistona olleiden lehtien talvisodan historiakuva ja pohtia syitä sille, miksi
talvisotaa kuvattiin lehdissä tietyllä tapaa. Vastasin tutkimuskysymyksiini tarkastelemalla
lehtien diskursseja sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Samalla
tarkastelin lehtien harjoittamaa historiapolitiikkaa ja median suhdetta menneisyyteen.
Kriittisen diskurssianalyysin keinoin löysin lehtikirjoituksista diskursseja ylläpitävät
toimijat, sodan representaatiot ja luodut identiteettisuhteet. Toimitukselliset valinnat
lehdissä viittasivat poliittisiin ja ideologisiin motiiveihin historian esittämisessä.
Lehdissä oli havaittavissa kolme erilaista tulkintaa sodasta ja kuolemasta. Yleisin tulkinta
sodasta 2000-luvulla oli nationalistinen käsitys suomalaisten uhrauksesta, jolla säilytettiin
itsenäisyys ja lunastettiin Suomen asema Euroopan valtioiden parissa. Tätä tulkintaa
ylläpitivät lehdissä armeijan upseerit, veteraanit, luterilainen kirkko ja vuoden 1918 sodan
valkoisiin samaistuvat vanhemmat sukupolvet. Toinen tulkinta oli sodan näkeminen
kärsimystä aiheuttavana tragediana, joka jätti suomalaisiin kansallisen ja yksilöllisen
trauman usean sukupolven ajaksi. Tätä tulkintaa ylläpitivät tutkijat, veteraanit, kotirintama
ja poliittinen vasemmisto. Kolmas tulkinta ei pitänyt merkittävänä sodan yksilöllistä
kokemusta vaan keskittyi sodan kuvaamiseen poliittisena kansainvälisenä ilmiönä. Tätä
tulkintaa ylläpitivät pääasiassa tutkijat ja erinäiset henkilöt, joiden intressit olivat nykyajan
turvallisuuspolitiikassa ja Suomen ulkomaansuhteissa.
Olennainen havainto tämän tutkimuksen pohjalta on tulkintojen moninaisuus. Aineiston
kolmesta lehdestä nousi kolme toisensa lähes poissulkevaa tulkintaa menneestä.
Historiakuvat lehdissä olivat usein yksipuolisia ja tiettyihin asioihin painottuvia ja toiset
asiat marginalisoivia. Historianesitykset päätyvät usein esittämään suomalaisten kulttuurin
ja suhteen sotaan yhtenäisenä. Yleistykset ”suomalaisesta historiakulttuurista” kertovat
vain yhden sivun pitkästä kirjasta ja sortuvat herkästi kansalliseen myyttiin. Uuden
sotahistorian aallon myötä tutkimus on kuitenkin tarjonnut monipuolisia tulkintoja sodan
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kokemuksista ja muistamisesta. Oma tutkimusasetelmani korosti nimenomaan ääripäitä
suhtautumisessa sotaan. Olisikin tärkeää tutkia useampia lehtiä erilaisin poliittisin taustoin
saadaksemme paremman kuvan suhtautumisesta sotaan. Mahdollinen tutkimuskohde
olisi myös vähemmistöjen suhde nationalistiseen sotakäsitykseen.
Tulokseni antavat viitteitä siihen, että suhtautumisessa sotaan on tapahtunut muutos
2000-luvun alusta tähän päivään. Lehtien suhde sotaan 1999–2000 oli hyvin poliittisesti
varautunutta ja Kansan Uutisia lukuun ottamatta sodan kuvaaminen oli nationalistisen
agendan mukaista. Lehdet tarjosivat tuolloin patrioottisia sankareita samaistumisen
kohteiksi ja ylläpitivät vihollisasetelmia. Sen sijaan kaikissa aineistoni lehdissä myöhempi
ajanjakso 2009–2010 korosti sodan traumaattisuutta ja traagisuutta. Tässä on merkittävä
kulttuurinen muutos, mikäli ilmiö on laajempi. Koska aiempi tutkimus on pitänyt
uuspatrioottista

muistelua

hallitsevana

2000-luvulla

ja

sodan

tragediatulkintaa

marginaalisena, laajempi tutkimus lehdistä olisi tärkeää. Jatkotutkimuksessa olisi
olennaista selvittää, oliko tämä muutos vain hetkellinen. Miten esimerkiksi Suomen 100vuotisjuhla vaikutti sotaan suhtautumiseen? Onko 1990-luvun uuspatrioottisen käänteen
korvannut 2010-luvun globaalin tragedian diskurssi?
Kolmas

tärkeä

havainto

on,

että

historiantutkimus

vaikuttaa

merkittävästi

historiaesityksiin, mutta toisaalta lähteiksi hyväksytään tutkimukselle samanarvoisina
yksityisten henkilöiden muisteluja, elokuvia, kaunokirjallisuutta ja poliittisia puheita.
Menneisyys ei ole tutkijoiden määrittämä, vaan historiakuva rakentuu sosiaalisesti eri
lähteistä. Neljäs merkittävä havainto on, että historiaesityksiin vaikuttaa lehden oma
ideologia ja historiakulttuuri. Lehdet harjoittavat historiapolitiikkaa, jossa menneisyydestä
valitaan esitettäväksi omiin tarkoitusperiin sopivia diskursseja. Vaikka menneisyys riippuu
nykyisyyden poliittista tavoitteista, on omalla historialla merkittävä rooli. Kansan Uutiset
edusti

vasemmiston

vastakulttuuria,

mutta

Suomenmaassa

evakkotausta

ja

nationalistinen ideologia hukuttivat muut äänet alleen. Helsingin Sanomat toimi
kaupallisen ideologian alaisena. Kaupallisella ideologialla tarkoitan sitä, että lehti mukaili
yleisiä myyviä tulkintoja sodasta sekä pyrki löytämään uusia ajankohtaisia näkökulmia
sotaan. Mennyttä katsotaan nykyaikaan ja tulevaisuuden odotuksiin suhteutettuna.
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Menneisyys ei ole julkisessa keskustelussa ”wie es eigentlich gewesen” -tyylinen staattinen
tila ja ”totuus”, vaan jatkuvasti muutoksessa oleva sosiaalinen konstruktio. Menneisyyden
”totuuteen” vaikuttavat omat kokemukset ja menneen esittämisen tavoitteet. Menneen
esittämisellä luodaan samaistumisen kohteita, asenteita ja identiteettejä. Tavoitteena on
vaikuttaa ajankohtaiseen politiikkaan asenteiden muutoksen kautta. Historiaesityksissä on
kyse vallankäytöstä. Toisaalta tutkittaessa lehtien näkökulmaa lukijoiden rooli jäi pois.
Historiakäsitysten muodostumisen kannalta olennaista olisi tutkia lukijoiden tulkintoja
median historiaesityksistä ja lukijoiden tavoitteita. Lehtien identiteettipolitiikka on
merkityksetöntä, jos lukijat eivät koe samaistumista tai hae yhteisöllistä identiteettiä
lehtiä lukemalla.
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