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JOHDANTO 

Madison Avenuen mainosmiesten elämä 1960-luvulla näyttää pyörivän työn, kodin, perheen ja 

ennen kaikkea kaiken sen välimaastossa. Ei ole itsestään selvää, että miehet työaikanaan olisivat 

vain tiukasti työpisteensä ääressä, minkä jälkeen koittaisi vapaa-aika kotona vaimon ja lasten 

kanssa. Se on oikeastaan vain kuva, jonka he välittävät vaimoilleen ja lapsilleen itsestään. Toki 

kuva pitää myös paikkaansa, mutta vain osittain. Todellisuudessa suurella osalla miehistä on 

avioliittonsa ulkopuolisia irtosuhteita; kertaluontoisia tai pysyvämpiä. Uskottomuus vaikuttaisi 

olevan arkipäiväistä näille miehille. Mutta mitä heidän vaimonsa tekevät? Ovat tietenkin suurin osa 

ajalle ominaisesti päivät kotona ja huolehtivat lapsista sekä kotitaloudesta. Kun päivän askareet ovat 

ohi, heillä on aikaa vaikkapa asettua sohvalle lukemaan lehteä ja samalla odotella miestään kotiin 

saapuvaksi.  

Tällä tavoin tv-sarjassa Mad Men
1
 kuvataan erään mainostoimiston miesten ja heidän perheidensä 

elämää 1960-luvun New Yorkissa. Sarja antaa jonkinlaisen ajankuvan 1960-luvun elämästä ja 

arvoista, mutta sisältää varmasti puutteita ja tarinaa on voitu värittää. Tästä huolimatta sarja toimii 

ikkunana menneisyyteen ja näyttää erään kuvan ajan käsityksistä avioliitosta, perheestä, 

sukupuolista ja sukupuolimoraalista. Mad men saikin minut pohtimaan uskottomuutta ja sitä, onko 

siinä miehillä ja naisilla erilainen liikkumavara. Tämä pohdinta oli osasyy siihen, että tässä 

tutkielmassa päädyin tarkastelemaan uskottomuutta, avioliittoa ja sukupuolikäsityksiä. 

Tutkielmassani tarkastelen siis Eeva- ja Jallu-lehtien neuvontapalstoilla annettuja vastauksia 

uskottomuutta koskeviin kirjeisiin vuosina 1959–1961. Eevassa kirjeisiin vastasi Leeliaksi nimetty 

empaattinen naishenkilö ja Jallussa neuvokkaana esitetty Jallu-vaari.  

Koen uskottomuuden tutkimisen aiheelliseksi, koska aiheessa yhdistyvät avioliitto, 

sukupuolimoraali ja sukupuolikäsitykset. Uskottomuutta voisi tarkastella oikeudellisestakin 

näkökulmasta, sillä se säilyi rikoslaissa aviorikoksena vuoteen 1948 saakka
2
, mutta edellä mainitut 

aspektit muodostuivat käyttämässäni media-aineistossa keskeisiksi teemoiksi. Lisäksi 

uskottomuudesta ei ole paljon aiempaa historiantutkimusta ainakaan Suomea koskevaa tai 

Suomessa tehtyä. Näin ollen uskottomuus avaa varsin koskemattoman näkökulman avioliiton, 

sukupuolimoraalin ja sukupuolikäsitysten tarkasteluun. Koska tutkielmani koostuu näistä teemoista, 

                                                           
1
 Mad Men (2007–2015, USA). 

2
 Ennen vuotta 1926 kaikki avioliiton ulkopuliset sukupuolisuhteet olivat rikoslain alaisia. Naimattomien 

sukupuolisuhteet eivät olleet enää sen alaisia vuodesta 1926 eteenpäin. En ole löytänyt selkeää ja kattavaa selitystä 
sille, miksi uskottomuus aviorikoksena poistui rikoslaista juuri vuonna 1948. Oletettavasti tähän vaikuttivat avioerojen 
lisääntyminen sotien jälkeen, joissa uskottomuus oli aiempaa enemmän perusteena sekä sotien poikkeuksellinen 
sukupuolimoraali. Ks. Näre 2008, 336. 
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sen voisi sijoittaa sukupuolenhistorian lisäksi myös kulttuurihistorian kentälle, sillä tarkastelen 

arvomaailmaa, avioliittoa ja sukupuolimoraalia.  

Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Millaisena ilmiönä Leelia ja Jallu-vaari näkevät 

uskottomuuden vastauksissaan uskottomuutta koskeviin kirjeisiin? Millainen käsitys Leelialla ja 

Jallu-vaarilla on sukupuolimoraalista uskottomuutta koskevien kirjeiden vastauksissa? Millainen 

avioliittokäsitys Leelialla ja Jallu-vaarilla on uskottomuutta koskevien kirjeiden vastauksissa? 

Millaisia sukupuolikäsityksiä Leelialla ja Jallu-vaarilla on näissä vastauksissa? 

Tutkielmani ajalliseen rajaukseen vaikutti se, että Jallun neuvontapalsta alkoi ilmestyä lehdessä 

vuonna 1959, ja lopulta päädyin tarkastelemaan ainoastaan neuvontapalstoja. Koin, että 

neuvontapalstat tarjoavat antoisan tarkastelukulman, sillä niissä lukijoidenkin ääni on tuotu 

kuuluviin ja että on mielenkiintoista tarkastella lehteä vastaajien hahmoista käsin. Lisäksi koin, että 

on kiintoisaa tarkastella aikaa, jolloin yhteiskunnallinen sukupuolikeskustelu alkaa Suomessa 

herätä, mutta on kunnolla käynnissä vasta 1960-1970-luvuilla.
3
  

Tutkielmani kannalta olennaista on määritellä, mitä tarkoitan uskottomuuden ja sukupuolimoraalin 

käsitteillä. Rami Kolehmainen jaottelee pro gradu -tutkielmassaan uskottomuuden viettelyyn ja 

perinteiseen uskottomuuteen, joista jälkimmäiseen sisältyy sukupuolielimiin liittyvä seksi.
4
  

Uskottomuus, jota itse tarkastelen, viittaa kumppanien välisen suhteen ulkopuoliseen 

seksuaalisuhteeseen, eli kallistun Kolehmaisen määrittelemään perinteiseen uskottomuuteen 

tutkielmassani. Aineistossani ei suoraan todettu, että käsitelty uskottomuus olisi tai ei olisi 

sisältänyt seksuaalista kanssakäymistä, mutta lähden oletuksesta, että se sisälsi. Uskottomuus -

käsitteen ja muut aineistossa uskottomuudesta käytetyt nimitykset, kuten syrjähyppy, voisi nähdä 

vakiintuneen tarkoittavan juurikin tällaista perinteistä uskottomuutta. Kolehmaisenkin mukaan useat 

tutkijat toistuvasti yhdistävät uskottomuuden sukupuoliyhteyteen.
5
 Näin ollen olen rajannut 

aineistostani pois esimerkiksi puhtaasti mustasukkaisuutta koskevan kirjoittelun, vaikka 

mustasukkaisuus on kytköksissä uskottomuuteen. 

Toisekseen tarkoitan uskottomuudella sellaista kumppanien suhteen ulkopuolista suhdetta, joka 

rikkoo normin. Suhde ei ole molempien kumppanien hyväksymä ja sitä ehkä pyritään salaamaan 

                                                           
3
 Haavio-mannila 1968, 195–196; Apo 1999, 53; Jallinoja 1983, 122.  

4
 Kolehmainen 2008, 3. 

5
 Ibidem. 
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kumppanilta.  Elina Haavio-Mannilan mukaan käsite uskottomuus kuvastaakin lupauksen 

pettämistä
6
, mikä on oman tutkielmani lähtökohta uskottomuuteen.  

Osmo Kontulan mukaan sukupuolimoraali on yhteiskunnallinen asia, joka tarkoittaa yleistyneitä 

sovinnaistapoja tai sääntöjä. Ne liitetään yhteisössä joko ihanteena tai sitovasti seksuaaliseen 

käyttäytymiseen. Yleensä sukupuolimoraalille haetaan perusteluja uskonnoista, ideologioista tai 

tieteellisestä tiedosta, ja yhteiskunta tai sosiaalinen lähiyhteisö valvoo sen noudattamista eri tavoin. 

Sukupuolimoraalin mukainen toiminta ymmärretään siveellisenä ja sen sijaan sen vastainen 

toiminta siveettömänä. Käsitys siveellisyydestä on ennen kaikkea kristillisiin käsityksiin 

pohjautuva.
7
  

Nimitykset, joita tulen käyttämään uskottomuustilanteen eri osapuolista ovat pettäjä, petetty ja 

toinen nainen tai toinen mies. Lisäksi tulen kertomaan epäilevistä puolisoista, koska monesti 

kirjeiden lähettäjät epäilivät puolisoidensa olleen uskottomia tai epäilivät, että pian saattaisivat olla 

uskottomia heille. Aineistossa uskottomuudesta puhuttiin usein pettämisenä, kuten puhutaan 

vakiintuneesti puhekielessäkin, joten koen luonnollisena valintana käyttää nimityksiä pettäjä ja 

petetty. Samoin toinen nainen ja toinen mies ovat mielestäni toimivimpia käsitteitä, koska niitä 

käytettiin aineistossa jossain määrin, ne ovat puhekielessä vakiintuneita ja näkisin ne sopivan 

neutraaleiksi kuvastamaan niin pidempikestoista kuin kertaluontoisempaakin uskottomuutta. 

Uskottomuudesta ei ole paljon suomalaista tai Suomea koskevaa historian tutkimusta. On tehty 

kuitenkin useita tutkimuksia, joissa käsitellään sotien aikaista sukupuolimoraalia, joka tietysti liittyy 

olennaisesti uskottomuuteen, ja näin sitäkin käsitellään.
8
 Lisäksi on tehty pari pro gradu -työtä, 

joista toinen on jo esille nostamani Rami Kolehmaisen työ, jossa tämän tutkielman kannalta 

olennaista on uskottomuuden määritelmät. Toisessa Annika Nieminen tutki sotien ajan avioeroja ja 

siten myöskin sukupuolimoraalia ja uskottomuutta, eli osaltaan tämänkin tutkielman kannalta 

keskeisiä teemoja.
9
 Koska aineistonani on medialähde, eli lehdet, olennaista on tutkimus myös, jota 

                                                           
6
 Haavio-Mannila 1993, 187. 

7
 Kontula 1993, 53–55. 

8
 Ks. esim. Junila, Marianne 2000: Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen 

rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944. Bibliotheca Historica 61. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; 
Ornio, Leena & Porio, Tarja 2001: Sotaan loppui lapsuus. Kirjapaja Oy, Helsinki; Näre, Sari 2008: ”Kuin viimeistä päivää 
– sota-ajan sukupuolikulttuuri ja seksuaalinen väkivalta”. Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia, s. 335–380. 
Toimittaneet Sari Näre ja Jenni Kirves. WS Bookwell Oy, Juva 2008; Kinnunen, Tiina 2008: ”Naiset, kansakunta ja 
moraali sota-ajan Suomessa”. Sodassa koettua. Arkea sodan varjoissa, s. 26–27. Toimittaneet Martti Turtola, Aki-
Mauri Huhtinen, Tiina Kinnunen, Juha Mälkki, Ilkka Tapio Seppinen, Joni Strandberg. Weilin + Göös Oy, Porvoo. 
9
 Nieminen 2013. 
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niistä on tehty. Vaikuttaisi, ettei Eeva-lehteä ole ylettömän paljon tutkittu
10

, mikä osaltaan lisää sen 

tutkimisen tärkeyttä. Jallu -lehteä on tarkastellut esimerkiksi Laura Saarenmaa väitöskirjassaan 

Intiimin äänet – julkisuuskulttuurin muutos suomalaisissa ajanvietelehdissä vuosina 1961–1975, 

jossa nimen mukaisesti tarkastelee julkisuuskulttuurin muutosta ajanvietelehdistä käsin. Hyvin 

keskeiseksi tämän tutkielman kannalta muodostui Aura Pusan pro gradu -tutkielma Suurempaan 

vapauteenko? – Parisuhde ja seksuaalisuus Jallu -lehdessä vuosina 1958–1968, jossa hän tutki 

Jallussa esiintynyttä parisuhteen ja seksuaalisuuden käsittelyä Jallun ensimmäisen vuosikymmenen 

aikana.
11

 Pusa on siis tarkastellut jossain määrin samoja asioita, joita itse tässä tutkielmassani 

tarkastelen, mutta olen rajannut aineistokseni ainoastaan lehtien neuvontapalstat ja uskottomuutta 

koskevat tapaukset.  

Ulkomaisesta tutkimuksesta mainittakoon naishistoriaan keskittyneen Claire Langhamerin tutkimus 

Adultery in post-war England, sillä tarkastelukohteet ja aineisto tähän tutkielmaan verrattuna ovat 

samankaltaiset, mutta koskevat Englantia. Tässä hän tarkasteli Women’s own-lehden samankaltaista 

neuvontapalstaa, kun Eevan Leelian lepotuoli tai Jallun Jallu-vaarin keinutuoli, ja siellä käsiteltyä 

uskottomuutta. Nostan tästä myöhemmässä vaiheessa joitain samankaltaisuuksia ja 

vastakkaisuuksia esille tähän tutkielmaan verrattuna, sillä kansainvälinen vertailu voi antaa viitteitä 

siitä, mikä mahdollisesti yhteiskunnallisessa arvo- ja asenneilmastossa oli kansallisesti tai 

alueellisesti omintakeista ja mikä ehkä kansainvälisesti ajassa tapahtuvaa.   

Aineistoni koostuu siis Eeva- ja Jallu-lehtien neuvontapalstoilla annetuista vastauksista 

uskottomuutta koskeviin kirjeisiin vuosina 1959–1961. Eevan neuvontapalsta oli siis nimetty 

Leelian lepotuoliksi ja vastaajana toimi Leeliaksi nimetty empaattinen naishenkilö. Jallussa taas 

neuvontapalsta oli nimeltään Jallu-vaarin keinutuoli, jossa vastaajana toimi neuvokkaana esitetty 

Jallu-vaari. Esitän aineiston määrällisen erittelyn luvussa yksi, minkä vuoksi en näe tarpeellisena 

tässä eritellä sitä.  

Valitsin nämä lehdet, koska uskottomuutta koskevaa kirjoittelua esiintyi juuri näissä lehdissä. 

Lisäksi molemmissa oli neuvontapalsta. Päädyin näihin lehtiin myös siksi, että halusin tarkastella 

                                                           
10

 Eevaa on tutkittu esimerkiksi muutamissa pro gradu -tutkielmissa. Ks. Hallamaa, Laura 2016: Yhden naisen tragedia. 
Kuoleman medioituminen Eeva-lehdessä 1980-luvulta. Journalistiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto; 
Kangasmaa, Mari 2012: Unelmavaimo saa oman huoneen. Vaimous Eeva-lehden parisuhdekriisistä kertovissa 
tarinoissa 1980–2010. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto; Pitkänen, Hanna 2011: Suomalainen 
nainen Eeva-lehden henkilöhaastatteluissa vuosina 1967 ja 2007. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen 
yliopisto. 
11

 Lisäksi Jallua on käsitelty seuraavissa julkaisuissa: Auvinen, Ari-Matti 1987: Kikistä Eroticaan. Viisi vuosikymmentä 
suomalaisia seksuaalilehtiä. Suomalaisen ja vertailevan kansanrunouden tutkimuksen pro gradu -tutkielma. Helsingin 
yliopisto; Juvonen, Tuula 2002: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vastapaino, Tampere; af Enehjelm, Nina 2008: 
Skandaalin käryä – yksinoikeudella Mauri Lintera. Recallmed Oy, Klaukkala. 
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niin miesten- kuin naistenlehteä. Koen, että tämä antaa tarkastelulle lähtökohtaisesti hyvä 

asetelman, koska tarkastelen myös sukupuolikäsityksiä ja lehdet itsessään tarjoavat sekä mies- että 

naisnäkökulman, olivat ne sitten millaisia hyvänsä.  

Eeva-lehti perustettiin vuonna 1934. Perustajat Amos Anderson ja Lempi Torppa olivat jo 1930-

luvun alusta saakka ideoineet uudenlaista lehteä naiselle, joka tunsi seurapiirit ja urbaanin 

ympäristön. Sitä edeltänyt kilpakaksikko Oma Koti ja Kotiliesi olivat keskittyneet lähinnä 

kodinhoitoon ja perheeseen. Eeva luotsattiin heti alussa modernin naisen lehdeksi tunnuslauseellaan 

”nykyaikaisen naisen lehti”. Lempi Torppa toimitti lehteä yksin aina 1950-luvun puoliväliin saakka 

ja toimi sen päätoimittajana 1960-luvun alkupuolelle. Torppa teki lehdestä jo lehden alkuvuosina 

tietoisesti kaupallisen. Eevan levikki kasvoi tasaisesti ja vuonna 1959 se oli 122 000, ja huipussaan 

vuonna 1962 jo 133 290. Eeva oli yksi harvoista lehdistä, joka onnistui myös irtonumeroiden 

myynnissä eikä myynti perustunut vain kestotilaukseen. Koskaan Eevan levikki ei ollut kuitenkaan 

Kotilieden tasoa, joka ylsi yli 200 000:een jo vuonna 1950. Kotiliesi saavutti laajemman yleisön 

kannatuksen niin maalla kuin kaupungissakin. Kotilieteen nähden Eeva oli viihteellisempi ja kertoi 

kevyemmin vakavammistakin asioista. 1960-luvulla Eevaa moitittiin jopa elitistiseksi ja sen 

edustamaa ”ylellisyysrouvien kristallikruunu” -linjaa aikansa eläneeksi.
12

  

Leelian lepotuoli alkoi ilmestyä Eevassa vuonna 1944. Ensimmäisenä Leeliana toimi Elsa Soini, 

mutta vuodesta 1952 eteenpäin lähes 30 vuotta Kaisa Salonen, joka oli jo aiemmin avustanut 

Eevassa artikkelisarjassa ”Psykologi keskustelee rakkaudesta”.
13

 Näin ollen omassa aineistossani 

Leeliana on toiminut koko ajan sama henkilö eikä vastauksiin voi vaikuttaa se, että vastaajia olisi 

useampi. Yleisesti ottaen lähetetyt kirjeet koskivat avioliiton ristiriitoja, kasvatusvaikeuksia ja 

enenevissä määrin yksinäisyyteen liittyvää ahdistusta.
14

 Eevassa työskentelyn lisäksi Kaisa Salonen 

kirjoitti satoja artikkeleita politiikasta ja kulttuurista. Salonen olikin yhteiskunnallisesti ja 

poliittisesti aktiivinen henkilö, joka toimi esimerkiksi Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuuston 

valtuutettuna. Poliittisten asioiden lisäksi hän luennoi ihmissuhde- ja raittiusasioista, ja oli 

jokapäiväisessä elämässään pidetty ja lämmin ihminen.
15

 

Jallu-lehden perusti vuonna 1958 Mauri Lintera, joka oli työskennellyt miesten viihdelehti Kallessa 

ja ryhtyi nyt Jallun päätoimittajaksi toimien pääasiallisena päätoimittajana koko tarkastelemanani 

ajankohtana.
16

 Jallussa ja Kallessa voi nähdä samankaltaisuutta, minkä vuoksi Jallua on 

                                                           
12

 Malmberg 1991, 203–234 . 
13

 Malmberg 1991, 277. 
14

 Ibidem. 
15

 ”Kaisa Salonen”. Muistot. Helsingin Sanomien (HS) www-sivut. Julkaistu 1.3.2011. 
16

 af Enehjelm 2008, 56, 79.  
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luonnehdittu Kallen seuraajaksi.
17

 Suomalaisia miestenlehtiä oli alettu perustaa jo 1930- ja 1940-

luvuilla. Nämä lehdet sisälsivät seksuaaliaiheista kirjoittelua, mutta myös muunlaisia kirjoituksia.
18

 

Ari-Matti Auvisen mukaan kaikkia näitä lehtiä ei voida lukea seksuaalilehdiksi, vaan lukeutuvat 

lähinnä yleisaikakauslehdiksi.
19

 Jallukaan ei vielä ensimmäisen vuosikymmenensä aikana ollut 

pornolehti, millaiseksi se vasta 1970-luvulta lähtien voidaan mieltää.
20

 Laura Saarenmaa onkin 

luonnehtinut Jallua lehdeksi, jonka sisältö on sijoitettu seksualisoituun kontekstiin
21

, mikä 

mielestäni kuvaa Jallua lehtenä.
22

 

Lehti suunnattiin pääasiassa miehille, mutta se pyrki laadukkaan lehden imagoon, joka tavoittaisi 

naislukijatkin. Tätä imagoa luotiin panostamalla poikkeuksellisen paljon lehden sommitteluun, 

taittoon ja nelivärikuviin.
23

 Lehden tyypillistä sisältöä olivat kulttuuri, julkisuuden henkilöt, 

neuvontapalstat, matkakertomukset, erotiikka ja historia sekä rikoskertomukset. Olennaista oli myös 

skandalisoiva kirjoittelu ajan pahennustakin herättävistä ihmisistä tai ilmiöistä.
24

 Tästä esimerkkinä 

seurapiirikaunotar Tabe Slioorin muistelmat, jotka Jallussa julkaistiin kymmenosaisena sarjana 

vuonna 1961, mikä kasvatti Jallun painomäärän jopa yli 200 000:n.
25

 Perustamisvuonna lehden 

ensimmäistä numeroa oli painettu 25 000 kappaletta ja siitä levikki kasvoi tasaisesti suuremmaksi.
26

  

Kuten aiemmin mainitsin, Jallu-vaarin keinutuoliksi nimetty neuvontapalsta alkoi ilmestyä Jallussa 

vuonna 1959. Palstalle lähetetyt kysymykset koskivat usein avioliittoa tai muita ihmissuhteita, 

mutta myös ulkonäköä ja pukeutumista. Lähettäjät jakautuivat suurin piirtein puoliksi naisiin ja 

puoliksi miehiin laajalla ikähaarukalla
27

, kuten omassa aineistossanikin osoittautui. Pusan 

haastatteleman Nina af Enehjelmin mukaan Jallu-vaarina toimi Mauri Lintera itse. Jallu-vaari 

esitettiin lehdessä elämänviisaana miehenä, jolta kannattaa kysyä neuvoa.
28

 

Niin Jalluun kuin Eevaankin lähetettyjen kirjeiden aitoutta on syytä epäillä, mutta varsinaisesti 

kirjeiden aitous ei ole ratkaisevaa, vaan olennaisinta on, mitä ylipäätään on päätetty julkaista. Koska 

tarkastelen medialähteitä, eli tässä tapauksessa aikakauslehtiä, keskeisintä on huomioida, että ne 

                                                           
17

 Saarenmaa 2010, 71. 
18

 Saarenmaa 2015, 179.  
19

 Auvinen oli lähestynyt 1930–50-lukujen miehille suunnattuja ajanvietelehtiä ”seksuaalilehden” käsitteellä. 
Saarenmaa siteeraa Auvista. Saarenmaa 2015, 181. 
20

 af Enehjelm 2008, 79. 
21

 Saarenmaa 2010, 48. 
22

 Myös Pusa kallistui tähän näkemykseen. Pusa 2013, 12. 
23

 af Enehjelm 2008, 56. 
24

 af Enehjelm 2008, 76. 
25

 af Enehjelm 2008, 7, 61–62. 
26

 af Enehjelm 2008, 56–57. 
27

 Pusa 2013, 12. 
28

 Ibidem. 
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kuvastavat omaa aikaansa, sen ilmiöitä ja arvoja sekä erilaisia käsityksiä. Lehdet voivat myös itse 

tuottaa merkityksiä.
29

 Lisäksi on huomioitava, kenelle ne on suunnattu ja mihin lehdet ovat 

pyrkineet. Nämä elementit muodostavat sen, mitä niissä päätetään kirjoittaa tai olla kirjoittamatta.
30

 

Todettakoon kuitenkin kirjeiden aitoudesta, että Pusan haastatteleman Enehjelmin mukaan Jallun 

neuvontapalstalle lähetetyt kirjeet olivat muutoin aitoja paitsi lehden ensimmäisessä numerossa.
31

 

Myös Pusa arvioi, että Jalluun lähetettyjen kirjeiden aitouteen voi luottaa.
32

 Sen sijaan Eevan 

kirjeiden osalta itse arvioisin, että ne ovat aitoja, sillä kirjeisiin vastannut Leelia saattoi usein 

pahoitella sitä, ettei palstalla ollut tilaa julkaista kirjettä, vaan ainoastaan Leelian vastaus, tai sitä, 

että vastaamisessa oli kestänyt kauan.  

Tarkastelen ainestoani pääasiassa laadullisen sisällönanalyysin keinoin, mutta esitän aineistosta 

myös lyhyen kvantitatiivisen erittelyn, jotta aineistoa on helpompi hahmottaa ja siksi, että se tukee 

laadullista analyysia. Päädyin laadullisen sisällönanalyysin hyödyntämiseen, koska koen, että sillä 

tavoin saan aineistosta eniten irti. Lisäksi analyysin ote on vertaileva, ja pyrin tuomaan havaintoja, 

analyysia ja tulkintoja molemmista lehdistä limittäin esille. Analysoin ennen kaikkea Leelian ja 

Jallu-vaarin vastauksia itsessään, mutta pohdin jossain määrin sitä, millä tavalla ne mahdollisesti 

kertovat ajastaan.  

Ensimmäisenä tässä tutkielmassa esitän aineiston kvantitatiivisen erittelyn ja tuon esille joitain 

havaintoja jo sillä tavalla aineistosta itsessään. Tämä toimii pohjana ja alustuksena varsinaiselle 

käsittelylle, eli aineiston laadulliselle analyysille. Tämän jälkeen käsittelen sitä, millaisena ilmiönä 

Leelia ja Jallu-vaari vastuksissaan uskottomuuden näkivät ja missä asioissa se aineistossa ilmeni. 

Näen tärkeänä ensimmäisenä käsitellä uskottomuutta ilmiönä, koska mielestäni on olennaista avata 

ensin Leelian ja Jallu-vaarin käsitystä uskottomuudesta itsessään. Sitten siirryn käsittelemään 

vastauksissa ilmennyttä avioliittokäsitystä sekä tulkittavia sukupuolikäsityksiä. Käsittelen näitä 

saman luvun sisällä, koska viimeisessä luvussa käsiteltävä sukupuolimoraali muodostui eniten 

analyysia vaativaksi yksittäiseksi asiaksi, joten annoin sille oman lukunsa.   

Historiallinen konteksti 

Sotien jälkeisessä Suomessa 1950-luvulla alkoi kasvava kaupungistuminen, ja elinkeinorakenne oli 

muutoksessa painottuen palveluihin. Sosiaalipolitiikalla edistettiin jokaisen kouluttautumisen 

mahdollisuuksia, joten julkinen sektori oli kasvussa ja tarvitsi työvoimaa kaupunkeihin. Koska 

                                                           
29

 Saarenmaa siteeraa esimerkiksi Saukkoa. Saarenmaa 2010, 17. 
30

 Saarenmaa siteeraa Töyryä. Saarenmaa 2010, 29. 
31

 Pusa 2013, 12. 
32

 Pusa 2013, 12–13. 
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palkkatyö yleistyi, ihmisillä oli vapaa-aikaa, johon kuluttaa.
33

 Tämä näkyi viihdekulttuurin nousuna, 

johon kuuluivat esimerkiksi elokuvat, televisio
34

, mutta myös suomalaisille ennestään tutummat 

aikakauslehdet.
35

 

 Enenevissä määrin naisetkin alkoivat käydä ansiotyössä, vaikka naisen ansiotyön varhaisvuodet 

ulottuvat 1800-luvun lopun tehtaisiin. Naisten ansiotyön lisääntymiseen vaikutti myös työskentely 

ja toiminta sotien aikana miesten ollessa rintamalla.
36

 Vaikka naiset kantoivat vastuun 

kotirintamalla, tarkoitti se myös uudenlaista vapautta ja itsenäisyyttä.
37

 Myös vuoden 1930 

avioliittolain kohta, joka vapautti naiset aviomiehensä holhouksesta, oli lisännyt naisen 

tasavertaisuutta mieheen nähden.
38

 Perinteisen perheenemäntä ja kotiäiti naiskäsityksen rinnalle teki 

siis tuloaan moderni palkkatyössä käyvä naismalli. Naisilla siis jossain määrin oli uusia 

mahdollisuuksia, mutta ideologisesti nainen oli vielä sidottu äitiyteen ja lasten hoitoon kotona. 

Suomeen ei silti koskaan ollut juurtunut keskieurooppalaista mieselättäjämallia, mutta tästä 

huolimatta suomalainen palkkatyössä käyvä nainen oli ollut kaukana normista.
39

 

1950-luvun asenneilmasto oli kuitenkin vielä varsin konservatiivinen ja sotien jälkeisessä 

kulttuurissa korostettiin perinteisinä pidettyjä arvoja, eli kotia ja perhettä. Ajalle oli ominaista 1940-

luvun maltillinen sukupuoli-ideologia, mutta 1950- ja 1960-luvun taitetta voi luonnehtia jo 

varovaisen sukupuolikeskustelun ajaksi.
40

 Varsinainen niin kutsuttu naisten emansipaatio ja 

kiivaampi sukupuolikeskustelu saivat täyttymyksensä 1960- ja 1970-lukujen kuluessa.
41

 

Sotien jälkeen avioerojen määrä kasvoi huomattavasti entiseen verrattuna.
42

 Yhä useamman 

avioliiton eroperusteena oli uskottomuus, joka sotien jälkeen oli määritelty eron syyksi noin 

kolmanneksessa eroista.
43

  Jo sota-aikana oli oltu huolissaan erityisesti naisen sukupuolimoraalista 

ja nyt sotien jälkeinen tilanne saattoi kertoa sota-ajan aiheuttamista muutoksista moraalissa ja 

sopivuuskäsityksissä.
44

  Kuten aiemmin mainitsin, uskottomuus ei kuitenkaan vuodesta 1948 

eteenpäin ollut enää aviorikos, vaikka vielä 1800-luvulla siitä olisi voinut saada 

                                                           
33

 Heinonen 2008, 111–112. 
34

 Vahtola 2003, 464–465. 
35

 Mäkinen 2004, 234. 
36

 Jallinoja 1983, 120. 
37

 Näre 2008, 376. 
38

 Apo 1999, 86. 
39

 Julkunen 1994, 182–185. 
40

 Jallinoja 1983, 122.  
41

 Ks. esim. Julkunen 1994, 184; Jallinoja 1983, 122.  
42

 Näre 2008, 336. 
43

 STV 1946–1947, 59. 
44

 Näre 2008, 336, 359. 
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kuolemanrangaistuksenkin. Yksiavioisesta sukupuolielämästä poikkeamisella oli siis pitkät 

perinteet tulla paheksutuksi.
45

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 USKOTTOMUUS EEVASSA JA JALLUSSA 
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Tämä luku käsittelee uskottomuutta yleisesti, eli sitä, millaisena ilmiönä se Leelian ja Jallu-vaarin 

vastauksissa esittäytyi. Sivuan muidenkin tutkimuskysymysten teemoja, eli käsityksiä avioliitosta, 

sukupuolimoraalista ja sukupuolista, koska ne liittyvät uskottomuuteen ilmiönä, mutta tarkemmin 

käsittelen niitä vasta myöhemmissä luvuissa. Aluksi tässä luvussa teen aineiston määrällisen 

erittelyn, koska se selkeyttää aineiston käsittämistä ja toimii pohjana myöhemmälle laadulliselle 

analyysille. Tämän jälkeen aloitan laadullisen analyysin, mikä tämän luvun kohdalla tarkoittaa 

osaltaan aineiston kuvailua, sillä aineiston konteksti on uskottomuus, mutta on myös analyysia siitä, 

kuinka uskottomuus aineistossa esitettiin ja nähtiin.  

1.1 Aineiston määrällinen erittely 

Uskottomuutta koskevia tapauksia kertyi yhteensä molemmista lehdistä 48, joista huomattava osa 

oli Jallussa; Eevassa 15 ja Jallussa 33. Eevassa pääasiassa kaikki kirjeiden lähettäjät olivat naisia, 

sillä ainoastaan yksi kirjeistä oli miehen lähettämä. Sen sijaan Jallussa kirjeiden sukupuolijakauma 

oli melko tasainen, koska naisilta kirjeitä oli 16 ja miehiltä vain yksi enemmän eli 17. Jallussa 

vuodelta 1959 tapauksia oli vain kolme, vuonna 1960 tapauksia oli 11 ja vuonna 1961 eniten eli 19. 

Vuoden 1959 tapausten vähyyttä muihin vuosiin selittää osaltaan varmasti se, että käsiteltävänäni ei 

ollut lehden koko vuosikertaa, vaan lehdet huhtikuusta kesäkuuhun ja lokakuusta joulukuuhun. 

Eevassa ajallisen rajauksen ensimmäisenä vuotena tapauksia oli kuusi, toisena kolme ja viimeisenä 

neljä.  

Taulukko 1: Jallun kirjeet sukupuolen, uskottomuuden osapuolen ja vuoden mukaan eriteltyinä 

Vuosi Miehet    Naiset    

 pettäjä petetty epäilevä toinen pettäjä petetty epäilevä toinen 

1959 2     1   

1960 2  4   3 1 1 

1961 4 (5) 3 2 1 (1) 3 5 2 

Lähde: ”Jallu-vaarin keinutuolissa”, Jallu 4/1959, 5/1959, 6/1959, 10/1959, 11/1959, 12/1959; Jallu 

1960; Jallu 1961. 
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Taulukko 2: Eevan kirjeet sukupuolen, uskottomuuden osapuolen ja vuoden mukaan eriteltyinä 

Vuosi Miehet    Naiset    

 pettäjä petetty epäilevä toinen pettäjä petetty epäilevä toinen 

1959     1 2 1 2 (3) 

1960  1    2   

1961      4   

Lähde: ”Leelian lepotuoli”, Eeva 1959; Eeva 1960; Eeva 1961.  

Yllä olevissa taulukoissa ilmenee lehtien neuvontapalstoille lähetettyjen kirjeiden vuosi, lähettäjän 

sukupuoli, mitä uskottomuuden osapuolta lähettäjä edustaa sekä montako kirjettä eri mies- ja 

naisosapuolilta oli lähetetty. Vasemmalta oikealle katsottuna ensimmäisenä uskottomuuden 

osapuolista näkyy pettäjien lähettämien kirjeiden määrä, sitten petettyjen, sitten epäilevien 

puolisoiden ja viimeisenä toisten naisten ja toisten miesten lähettämien kirjeiden määrä. Suluissa 

merkityt luvut viittaavat siihen, että kyseisen sukupuolen ja osapuolen joukkoon kuuluu sellainen 

tapaus, jossa henkilö edustaa myös uskottomuuden jotain toista osapuolta, minkä kohdalle hänet on 

merkitty. Esimerkiksi eräs vuoden 1961 Jalluun kirjeen lähettänyt nainen epäili puolisonsa olleen 

uskoton, mutta oli myös itse ollut uskoton miehelleen.
46

 Tämän vuoksi olen merkinnyt tapauksen 

epäilevien naisten kohdalle, mutta myös suluissa pettäjänaisten kohdalle. Olen merkinnyt tällaiset 

”kaksoistapaukset” varsinaiseen kohtaansa sen perusteella, mikä kirjeestä oli tulkittavissa lähettäjän 

ensisijaiseksi omaksi näkökulmakseen. Tällaisten ”kaksoistapausten” lisäksi aineistoon kuuluu 

kaksi tapausta, jossa mieslähettäjä harkitsi pettämistä, mutta olen merkinnyt nämä pettäjämiesten 

kohdalle. Molemmat tapauksista olivat Jallussa. Aineistossa oli myös esiaviollisia tapauksia, eli 

kirjeiden lähettäjät seurustelivat, mutta eivät olleet naimisissa tai vielä menneet naimisiin. Näitä oli 

yhteensä kahdeksan, joista seitsemän oli Jallussa ja yksi Eevassa.  

Koska Eevaan lähetettyjä kirjeitä oli vain yksi mieheltä ja loput naisilta, sukupuolijakaumasta ei voi 

todeta yleistettäviä johtopäätöksiä sukupuolista uskottomuudessa. Sen sijaan Jallun kohdalla 

tällaisia havaintoja ja johtopäätöksiä pystyy tekemään, koska sukupuolijakauma oli hyvin tasainen. 

Pettäjämiehiltä kirjeitä oli kaiken kaikkiaan yhdeksän, mutta naisilta yksi, mikä oli kertomani 

tapaus, jossa nainen myös epäili puolisonsa pettävän tätä. Suurin osa naislähettäjien kirjeistä oli 

petetyiltä puolisoilta, (yhteensä seitsemän), mutta petetyiltä miehiltä kirjeitä oli kolme. Näistä yksi 

                                                           
46

 ”Kotiapulaiskysymys”, Jallu-vaarin keinutuolissa. Jallu 2/1961. 
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oli tapaus, jossa mies oli itsekin pettänyt sekä toinen, jossa mies koki, että häntä oli petetty, mutta 

kirjeestä pystyi tulkitsemaan, että todellisuudessa hänen kumppaninsa oli raiskattu. Epäileviltä 

puolisoilta kirjeitä oli saman verran: sekä miehiltä että naisilta kuusi. Toisilta naisilta ja toisilta 

miehiltä yleisesti kirjeitä oli Jallussa vähiten: naisilta kolme ja miehiltä yksi.  

Eevassakin suurin osa naislähettäjien kirjeistä oli petetyiltä. Näitä kirjeitä oli kahdeksan, mikä on 

selkeä enemmistö; kaiken kaikkiaan Eevasta kirjeitä oli 15. Muiden osapuolten lähettämiä kirjeitä 

oli vain yksi tai kaksi. Lisäksi Eevassa oli vain yksi mieslähettäjän kirje. Eevan kirjeitä selittää 

varmasti se, että Eeva oli ennen kaikkea suunnattu naisille, joten kirjeetkin olivat pääasiassa 

naisilta.  

 Aineistosta voisi tulkita, että miesten uskottomuus oli yleisempää kuin naisten, koska Jallussa 

miespettäjiltä oli selkeästi enemmän kirjeitä kuin naispettäjiltä, ja petetyiltä naisilta oli enemmän 

kirjeitä kuin petetyiltä miehiltä. Samoin Eevassa suurin osa kirjeistä oli petetyiltä naisilta. Tästä ei 

voi kuitenkaan vetää mitään yleistettävää johtopäätöstä aineiston marginaalisuuden vuoksi. Ei 

myöskään sen takia, että taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi se, että miehillä saattoi olla suurempi 

kynnys kertoa petetyksi tulemisestaan. Lisäksi ei voida tietää, missä määrin lehtien toimitukset 

valikoivat tai joutuivat valikoimaan lehdissä julkaistavia kirjeitä. Kuitenkin esimerkiksi Kai 

Sieversin vuonna 1974 julkaiseman suomalaisten sukupuolielämää koskevan raportin mukaan 

miehillä oli naisia useammin avioliiton ulkopuolisia suhteita.
47

 Miehet kokivat oman 

uskottomuutensa hieman sallittavampana kuin naisen, kun taas naiset suhtautuivat uskottomuuteen 

samalla tavalla sukupuolesta riippumatta.
48

  

Toisilta naisilta ja toisilta miehiltä molemmissa lehdissä oli vain vähän kirjeitä, kun taas kirjeitä 

epäileviltä puolisoilta Jallussa oli selkeästi jonkin verran enemmän, mutta Eevassa vain yksi. 

Edellinen saattaa viitata siihen, että toisen naisen tai miehen roolista haluttiin vaieta. Toinen nainen 

tai mies ei ollutkaan kategorisesti pettäjä, joka rikkoi lupauksen, vaan vapaa ja siksi päävastuun ei 

ehkä koettu olevan tällä osapuolella. Näin ollen on mahdollista, että tämä osapuoli katsoi 

parhaakseen vetäytyä sivuun eikä kokenut tarvetta kirjoittaa neuvontapalstalle. Toisaalta kuitenkin 

Claire Langhamerin tarkastelemalla brittiläisen Woman’s own-lehden neuvontapalstalla 1950-

luvulla suurin osa uskottomuutta koskevista kirjeistä olivat toisten naisten lähettämiä.
49

  

Jälkimmäistä selittää varmasti se, että Eevaan lähetettyjä kirjeitä oli kaiken kaikkiaan vähemmän, 

mutta tämä saattaa liittyä myös lehtien neuvontapalstojen luonteeseen ja siihen, kenelle ne oli 
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suunnattu. Kirjeet ja niiden vastaukset Jallussa olivat pääasiassa lyhyempiä kuin Eevassa. Jallu-

vaarin tyyli vastata oli usein suorasukainen ja välillä jopa kärkäs. Kuitenkin Jallu-vaari esitettiin 

lehdessä henkilönä, jolta voisi ”kysäistä” neuvoa. Mahdollisesti Jallun neuvontapalsta houkutti 

enemmän tällaisia epäileviä puolisoita heittämään mietintänsä ilmoille, kuin Eevan neuvontapalsta, 

jossa keskustelu lähettäjien ja Leelian välillä oli usein analyyttisempää ja vakavamielisempää.  

1.2 Uskottomuus ilmiönä: Pisto sydämessä, avioliitto turvassa 

 Yleisesti aineistossa uskottomuus näyttäytyi ilmiönä, joka liittyy tiukasti avioliittoon tai 

parisuhteeseen siten, ettei se ole sille hyväksi, muttei myöskään välttämättä aja sitä tuhoon. 

Pääasiassa niin Leelian kuin Jallu-vaarinkin vastauksista oli tulkittavissa, että vaikka uskottomuus 

oli valitettava ja harmillinen tapahtuma tai teko, jota ei katsota hyvällä. Kuitenkin viimekädessä se 

oli inhimillinen erhe, jollainen saattoi sattua. Näin ollen Leelian ja Jallu-vaarin vastauksista niin 

petetyille kuin pettäjillekin oli tulkittavissa, ettei tapahtunutta kannattaisi suurennella erityisesti 

silloin, jos uskottomuus oli kertaluontoista tai kauan aikaa sitten tapahtunut. Jos kuitenkin 

uskottomuus oli toistuvaa tai edelleen aktiivisesti käynnissä, suhtautuminen oli jyrkempi ja tilanne 

nähtiin vaikeampana. Lisäksi ketään kohtaan ei koskaan oltu suoranaisen tuomitsevia tai leimattu 

tilanteen absoluuttiseksi syylliseksi oli kyseessä mikä osapuoli tahansa. Yleensä Leelia ja Jallu-

vaari vastasivat kirjeen lähettäjälle siten, kuin mikä lähettäjän ongelma tai kysymys oli eikä 

vastauksissa esimerkiksi välttämättä suoraan kommentoitu uskottomuutta itsessään. Toisin sanoen 

vastaukset olivat tilannesidonnaisia, mutta yleisiä teemoja niistä pystyi hahmottamaan. 

Esimerkiksi eräällä miehellä oli ollut romanssi toisen naisen kanssa. Nyt mies mietti, mikä hänen 

vaimoaan vaivasi, kun tämä ei osoittanut mustasukkaisuutta miestä kohtaan. Jallu-vaari 

vastauksessaan ei ottanut mitään kantaa tapahtuneeseen uskottomuuteen, vaan analysoi vain sitä, 

miksi vaimo ei ollut mustasukkainen.
50

 Vastaavasti eräässä tapauksessa Eevassa Leelia vastasi 

naiselle, joka joskus oli ollut suhteessa naimisissa olevaan mieheen ja oli saanut vasta myöhemmin 

tietää miehen olleen kaiken aikaa naimisissa. Nyt hänen ongelmanaan oli, että on välinpitämätön 

miehiä kohtaan eikä osannut olla heidän kanssaan. Vastauksessa Leelia pyrki kannustamaan naista 

kertomalla, että vielä miesten kanssa oleminen onnistuisi joskus, mutta ei ottanut mitään kantaa 

menneisyyden tilanteeseen.
51

 Kuitenkaan Leelian vastaukset verrattuna Jallu-vaariin eivät olleet 

yhtä suoria vastauksia lähettäjän kysymykseen, sillä kuten mainittu, ne olivat pidempiä ja 
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analyyttisempia. Lisäksi Eevan tapauksista osasta oli vain Leelian vastaus eikä lähettäjän kirjettä.
52

 

Vastauksista pystyi päättelemään tilanteen, muttei välttämättä lähettäjän ydinkysymystä, jos 

sellainen oli. 

 Tilannesidonnainen vastaaminen saattaa kertoa yksinkertaisesti siitä, että lehtien neuvontapalstat 

olivat todella tehty lukijoiden mahdollisuudeksi saada apua ongelmiinsa joutumatta sellaisen 

moralisoinnin kohteeksi, joka ei liittynyt kysyjän varsinaiseen ongelmaan.
53

 Toisaalta, koska 

aineiston tapaukset koskivat uskottomuutta, tämä voi myös viitata aineistossa yleisesti 

ilmenneeseen näkemykseen uskottomuudesta. Eli se oli valitettava, avioliitolle huono teko, joka 

kuitenkin viimekädessä oli inhimillinen erhe. Näin ollen ei katsottu tarpeelliseksi ottaa kantaa 

uskottomuuteen, jos kysyjän keskeinen ongelma ei liittynyt siihen.  

Tämä keskeisenä ilmennyt suhtautuminen uskottomuuteen ilmeni erityisesti vastauksissa petetyille 

ja pettäjille. Pettäjille sekä Leelia että Jallu-vaari antoivat vastauksissaan ymmärtää heidän itse 

saaneen itsensä ikävään tilanteeseen, jollaiseen ei kannattaisi joutua, mutta nyt sille ei enää 

mahtanut mitään. Ei olisi muuta tehtävissä, kuin koittaa hoitaa tilanne mahdollisimman hyvin 

järjestykseen ja ottaa opiksi tapahtuneesta tulevaisuutta varten. Esimerkiksi Jallu-vaari torui erästä 

pettäjämiestä, joka kirjeessään valitteli tilannettaan aviovaimonsa ja rakastajattarensa kanssa, kun 

miehen fysiikka ei meinannut enää kestää: 

Ei pitäisi aikamiehen sotkeutua mokomiin verkkoihin ennen kuin on kylmästi harkinnut tilannetta.
54

 

Jos tapaukset olivat sellaisia, että mies tai nainen oli kertaluontoisesti pettänyt aviopuolisoaan, usein 

Leelia ja Jallu-vaari näkivät parempana olla kertomatta tapahtuneesta puolisolle; rangaistuksena 

toimisivat omantunnontuskat.
55

 Jos kyseessä oli yksittäinen tapaus, joka sinällään oli tekijälle 

merkityksetön, olisi turhaa pahentaa tilannetta kertomalla tapahtuneesta puolisolle. Eevassa oli vain 

yksi pettäjänaisen kirje, jonka vastauksessa tämä tuli esille: 

Kun tuo episodi ei todellisuudessa Sinunkaan kannaltasi ollut tärkeä, on kohtuutonta haavoittaa 

siitä puhumalla miestäsi. Rehellisyys on juuri siinä suhteessa pulmallinen hyve, että sitä ei voi 
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ihailla, jos sen nimissä tehdään pahaa toiselle ihmiselle. --- Et voi korjata tekemääsi virhettä enää 

millään, et ainakaan puhumalla siitä. Kanna siis sen seurauksena omantunnon vaivasi ja vaikene.
56

 

Samaan tyyliin Jallu-vaari vastasi eräälle pettäjämiehelle: 

Älä kerro. Pahoittaisit vaimosi mielen, ja vaikka hän jossakin otollisessa mielentilassa olisi 

anteeksiantavainen, tulee myöhemmin varmasti hetkiä, jolloin tämä asia alkaisi kaivella häntä 

hyvin ikävällä tavalla. --- Et kuitenkaan saa pyrkiä vapautumaan näistä tunnontuskista – nehän 

ovat vain asiaankuuluva rangaistus, jonka saat harharetkestäsi.
57

 

Kertomatta jättäminen viittaisi siihen, etteivät Leelia ja Jallu-vaari olettaneet aviopuolisoiden 

voivan käsitellä toisen puolison uskottomuutta yhdessä. Tämä taas mahdollisesti kertoo siitä, ettei 

aviopuolisoiden ajateltu jakavan asioita keskenään siten, että heillä olisi merkityksellinen 

kumppanuudellinen yhteys. Näin ollen kertomatta jättäminen ilmentää ajan avioliittokäsitystä, joka 

vasta 1960-1970-lukujen laajemmassa arvovapautumisessa muotoutuu modernimmaksi 

kumppanuutta ja yhteisyyttä korostavaksi avioliittokäsitykseksi.
58

 

Osaltaan myös vastauksista petetyille oli tulkittavissa, että uskottomuus oli huono teko, mutta 

viimekädessä inhimillinen erhe. Tämän puolesta puhuivat ainakin sellaiset tapaukset, joissa 

uskottomuus oli ollut kertaluontoista tai jos toistuvaa, niin usean eri ihmisen kanssa. Näin ei 

kuitenkaan aina ollut, jos tapaus katsottiin sen verran epätoivoiseksi, ettei ollut enää muuta 

tehtävissä kuin erota. Vain Jallu-vaari katsoi joskus eron olevan ainoa jäljellä oleva ratkaisu, mutta 

Leelia ei koskaan kannustanut sen tekemistä. Useimmiten kuitenkin vastauksissa petetyille 

kerrottiin samaa asiaa, kuin olisi kerrottu pettäjälle: teko kertaluontoisena oli luultavasti ollut melko 

merkityksetön eikä sitä kannattaisi suurennella tai vatvoa. Vastauksiin vaikutti myös se, kuinka 

lähettäjä oli asiaa jo itse ajatellut. Jos tämä kertoi uskottomuudesta huolimatta rakastavansa 

puolisoaan ja ero tuntui arveluttavalta, tätä järkeilyä Leelia ja Jallu-vaarikin vastauksessaan 

jatkoivat. Usein Leelia ja Jallu-vaari osoittivat jollakin tapaa ymmärrystä petetyn epämiellyttävää 

subjektiivista kokemusta kohtaan, mutta näkivät siis parhaana jättää se omaan arvoonsa. 

Esimerkiksi vastauksessaan eräälle petetylle naiselle Jallu-vaari painotti sitä, että tapahtunut tuskin 

oli merkityksellistä ja asian jaarittelu olisi turhaa: 

Niin kuin itsekin kaikesta päätellen tuumit, ei ”metelin” nostaminen varmasti toisi mitään hyvää 

mukanaan. Ja kuten kirjoitit, mitä avioerolla voittaisit? Menettäisit miehesi, jota rakastat ja joka 
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rakastaa todennäköisyyden mukaan sinua. Tietysti sinua kiusaa tavattomasti tietoisuus toisen 

naisen olemassaolosta, mutta lieventävänä asianhaarana otat varmasti huomioon, että näitä naisia 

on ollut m o n t a. He ovat miehellesi käyttötavaraa niin sanoakseni. Heillä ei ole pysyväistä sijaa 

miehesi elämässä.
59

 

Samaan tapaan kuten Eevan ja Jallun neuvontapalstoilla oli neuvottu brittiläisen Woman’s own-

lehden neuvontapalstalla. Langhamerin mukaan jatkuvasti annettuja neuvoja olivat tapahtuneen 

salaaminen puolisolta, suhteiden lopettaminen, hairahtaneelle puolisolle anteeksiantaminen sekä 

avioliiton korjaaminen. Kuitenkin 1950-luvun lopulla salaamisen sijaan alettiin useammin kehottaa 

keskustelemaan puolison kanssa, mutta aina ammattilaisen kanssa. Silti myös aiemman kaltaisia 

neuvoja annetiin. Lisäksi 1960-luvulle tultaessa joskus myös ero alettiin nähdä vaihtoehtoisena 

ratkaisuna, jos tilanne oli selkeän epätoivoinen.
60

 Pääasiassa siis neuvot olivat saman suuntaisia, 

mutta ainoana erona keskusteluun kannustaminen; tällaista ei kertaakaan ilmennyt Eevan ja Jallun 

neuvontapalstoilla. Kiinnostava tekijä keskusteluun kannustamisessa on kuitenkin ammattilaisen 

välttämättömyys. Siitä saa saman vaikutelman, kuin kertomatta jättämisessä; ei luotettu puolisoiden 

kykyyn keskenään käsitellä asiaa, mikä viittaisi keskinäisen ymmärryksen ja yhteisyyden 

riittämättömyyteen. 

Keskeiseksi muodostunut näkemys uskottomuudesta viimekädessä inhimillisenä erheenä voi kertoa 

sukupuolimoraalista, mutta voi nähdä liittyneen myös käsitykseen avioliitosta, jonka rinnalla 

syrjähypyt olivat pieniä eikä niiden annettu horjuttaa avioliittoa. Sukupuolimoraalia analysoin 

luvussa kolme, mutta seuraavaksi käsittelen tarkemmin Leelian ja Jallu-vaarin vastauksista 

tulkittavaa avioliittokäsitystä.  
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2 AVIOLIITTO JA SUKUPUOLIKÄSITYKSET 

2.1 Leelian ja Jallu-vaarin perinteiset arvot 

Olennaiseksi tekijäksi aineistossani muodostui avioliitto ja millaiseksi sen Leelian ja Jallu-vaarin 

vastauksista pystyi tulkitsemaan. Leelialla ja Jallu-vaarilla vaikutti olevan pääasiassa samanlainen 

perinteinen avioliittokäsitys, jossa avioliitto käsitetään perustavan laatuiseksi yhteiskunnalliseksi 

instituutioksi, jonka ylläpito vaatii vakavuutta, työtä ja sitoutumista. Myös Pusa havaitsi tämän 

Jallun sisällöstä yleensä eikä ainoastaan Jallun neuvontapalstalta.
61

 Erityisesti Leelia painotti usein, 

että avioliitto oli puolisoiden yhteinen elämäntehtävä, jota mikä tahansa ei voisi horjuttaa tai 

ainakaan ei pitäisi antaa horjuttaa. Omassa aineistossani tämä mahdollisesti horjuttava asia oli 

tietysti uskottomuus. Avioliittokäsityksen kannalta Leelia vaikutti asteen verran 

konservatiivisemmalta, kuin Jallu-vaari, sillä kuten mainitsin, joskus Jallu-vaari näki eron 

mahdollisena ratkaisuna. Joka tapauksessa näkemys avioliitosta vankkumattomana instituutiona, 

joka vaatii vakavaa suhtautumista, ilmeni usein molemmissa lehdissä.  

Jallu-vaarin osalta tämä tuli selkeästi esille vastauksissa sellaiselle pettäjämiehille, jotka olivat 

suhteessa useamman eri naisen kanssa yhtä aikaa. Eräässä tapauksessa mies kertoi kirjeessään 

seurustelleen vuoden verran naisen kanssa, mutta samaan aikaan oli pitänyt yllä suhteitaan pariin 

entiseen naisystävään. Nyt häntä oli alkanut kiinnostaa täysin uusi nainen. Mies pähkäili sitä, että 

kai pitäisi mennä naimisiin nykyisen kanssa, mutta se ei houkuttanut häntä paljon. Tälle miehelle 

Jallu-vaari vastasi, ettei hänen kannattaisi mennä naimisiin, kun maailmankatsomuksensa oli 

tuollainen, ja nykyinen nainen hukkaisi vain aikaansa tämän miehen kanssa, koska hänestä ei tulisi 

naisen kaipaamaa avioliittokumppania.
62

  

Samankaltaisessa tapauksessa Jallu-vaari vastasi miehelle näin: 

Olipa todellinen yllätys, kun aloit haastella avioliittoajatuksista. Ei se sopinut kirjeen yleissävyyn 

eikä se Jallu-vaarin mielestä sovi ajatuksena tässä vaiheessa ollenkaan toteutettavaksi. Ei sinun 

pidä mennä kenenkään kanssa naimisiin näistä kolmesta tytöstä, eikä kai lähiaikoina vielä 

kenenkään muunkaan kanssa. Ei avioliitto ole mikään elämän tarjoama viihdeohjelman muoto vaan 

sosiaalinen laitos, joka vaatii erittäin vakavaa suhtautumista osakseen.
63
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Kuitenkin joskus Jallu-vaari näki, ettei avioliiton rooli ollut elämää suurempi, jos selvästi vaikutti, 

että tilanne oli täysin epätoivoinen. Eräs toistuvasti petetty nainen kertoi, että mies aina lupasi 

parannusta, mutta koskaan tilanne ei muuttunut. Hänelle Jallu-vaari vastasi seuraavasti: 

Vastauksessa ei ole paljon miettimistä. Asia on niin selvä, ettei Jallu-vaari sijassasi epäilisi kääntyä 

lakimiehen puoleen. Eihän tuollaisella avioliitolla ole mitään rakentavaa merkitystä.
64

 

Tapaus ilmentää myös sitä, että ero oli silloin paikallaan, jos avioliitolla ei päästä sen päämäärään. 

”Rakentavan merkityksen” puute viittaa siihen, että on olemassa avioliiton tarkoitus ja ihanne, ja jos 

sitä avioliitto ei onnistu täyttämään, sitä olisi turhaa jatkaa. On huomioitava silti, että nainen itse 

kirjeessään antoi tilanteesta epätoivoisen kuvan. Hän ei esimerkiksi kertonut miehensä olevan 

muutoin hyvä ihminen, tai kerro rakastavansa tätä, kuten monissa tapauksissa lähettäjät kertoivat. 

Luultavasti sen kertominen tai kertomatta jättäminen vaikutti myös Leelian ja Jallu-vaarin 

vastauksiin. 

Jallun neuvontapalstalla ilmennyttä suhtautumista avioliittoon puoltaa Pusan havainnot Jallun 

sisällöstä yleensä. Pusan mukaan Jallun teksteissä avioliittoon liitettiin ideaaleja, kuten 

tasapainoisuus ja kehittävyys, mikä selittää ”rakentavaa merkitystä”. Avioero oli paikallaan vain 

ääritapauksissa ja ideaaleista huolimatta useimmiten tyytyminen oli silti parempi vaihtoehto.
65

 

Tähän nähden edellä esitetyssä petetyn naisen tapauksessa kyseessä oli tällainen ääritapaus. Lisäksi 

Pusan mukaan avioliittoon ei tullut ryhtyä kevyin perustein
66

, mikä ilmeni myös annetuissa 

esimerkeissä avioliitosta haastelleista pettäjämiehistä. 

Eevassa Leelian vastauksissa tuli usein esille näkemys avioliiton vankkumattomuudesta vielä 

voimakkaammin, kuin Jallu-vaarin vastauksissa. Leelia ei koskaan tuonut vastauksissaan esille eron 

mahdollisuutta oli tilanne mikä hyvänsä. Oli sitten kyseessä menneisyydessä tapahtunut pettäminen, 

jolla nykyhetkessä ei ollut ratkaisevaa merkitystä, tai sitten nykypäivänä tapahtuva toistuva 

uskottomuus, Leelia ei koskaan viitannut eroon vaihtoehtoisena ratkaisuna. Esimerkiksi eräässä 

tapauksessa nainen kertoi saaneensa tietää, että hänen miehensä oli pettänyt häntä toisen naisen 

kanssa jo ennen kuin he menivät naimisiin. Leelia ei nähnyt kannattavana nyt vatvoa asiaa. 

Tapauksessa kävi ilmi, että toinen nainen oli tullut raskaaksi kysyjän miehelle, mutta tästä 

huolimatta mies oli mennyt naimisiin kysyjän kanssa. Leelia koetti saada kysyjän ajattelemaan 
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toisen naisen kohtaloa eikä nähnyt, että olisi nyt syytä kokea suurta onnettomuutta. Näin ollen ei 

hän viitannut eroonkaan millään tavalla.
67

  

Sama linja tuli kuitenkin siis esille kaikenlaisissa tapauksissa. Eevaan lähetetyistä kahdeksasta 

petettyjen naisten kirjeistä neljä oli sellaisia tapauksia, joista on tulkittavissa, että uskottomuus on 

toistuvaa ja edelleen tapahtuvaa. Näille kaikille naisille Leelia antoi pitkät ja analyyttiset vastaukset, 

joissa osoittaa ymmärryksensä naisten kokemuksia kohtaan, mutta viimekädessä kehottaa heitä 

kaikkia sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen. Ennen kaikkea näistä vastauksista on tulkittavissa 

avioliiton perustavanlaatuinen merkitys, joka vaatii osapuolelta, jos toiselta monenlaisiin tilanteisiin 

sopeutumista ja joustamista omien halujen, tarpeiden ja tunnereaktioiden kanssa. Koska nämä 

kirjeet olivat petetyiltä, näissä tapauksissa joustavuus kosketti nimenomaan petettyä osapuolta.
68

  

Tämä ilmeni esimerkiksi tapauksessa, jossa kirjeen lähettänyt nainen antoi ymmärtää, että hänen 

miehensä toistuvasti petti tätä eikä tilanteeseen näytä tulevan muutosta. Nainen kertoi ristiriitaisesti 

miehestään, sillä hän sanoi miehen muuten olevan hyvä aviomies ja kertoi miehen pitävän 

lapsistansa. Silti hän sanoi, ettei mies ollut ”nahjus”, mutta ”melkoinen köynnöskasvi”, joka toimi 

itsenäisesti vain naisasioissaan eikä halunnut nähdä mitään vaivaa lapsista ja halusi vaimon 

huolehtivan hänestä melkein kuin muista lapsista. Nainen mietti, kuinka hänen tulisi tässä 

tilanteessa oikein käyttäytyä ja kuinka voisi tehdä itsensä välinpitämättömäksi miehen toiminnalle. 

Leelia antoi naiselle tyypillisen vastauksensa vastaavissa tilanteissa, eli päätyi korostamaan 

avioliiton merkitystä ja valamaan uskoa lähettäjään tilanteessa selviämiseen. Hän kertasi 

vastauksessaan, kuinka nainen rakasti miestään ja kaikesta huolimatta mieskin rakasti naista ”niin 

vilpittömästi, kuin hänen lapsenmielellään on mahdollista”. Leelia painotti yhteisen elämäntehtävän 

merkitystä: 

--- Mutta ennen kaikkea: teillä on yhteinen elämäntehtävä --- Ymmärtäväisenä, hyvänä ja 

edelleenkin sisukkaana johdat pesueesi elämää ja hoivaat niin isoa poikalasta kuin pienempiäkin. 

Siinä on arvokas elämäntehtävä, joka antaa Sinulle iloa ja tyydytystä. Sitä parempi mitä vähemmän 

kiinnität huomiota tämän onnesi kauneusvirheisiin.
69

 

Naisen kirjeessä kertoma tilanteensa ei vaikuta onnelliselta, vaikka hän kertoikin, että muutoin 

elämässä on hyvä olla. Tilanteen voi nähdä kuvastavan aikaansa, sillä naisen kirjeestä on 

tulkittavissa, että hän on itsekin omaksunut avioliiton vankkumattoman merkityksen ja pyrki 
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sopeutumaan tilanteeseen, ja tätä linjaa Leelia jatkoi vastauksessaan. Muissakin vastaavissa 

tilanteissa kirjeen lähettäjä kertoi esimerkiksi rakastavansa puolisoaan tai, että elämä on muutoin 

hyvää. Tämä varmasti osaltaan vaikutti Leelian vastaukseen, mutta tästä huolimatta Leelia ajoi 

avioliiton merkitystä vahvasti omalta osaltaankin vastauksissaan. Tässä tapauksessa siitä voi nähdä 

kertovan kahteen otteeseen elämäntehtävästä puhumisen ensin yhteisenä ja sitten naisen omanaan. 

Vastauksesta on tulkittavissa, että avioliittoon pitäisi jäädä, vaikka mies petti ja oli kypsymätön, 

lasten hoito jäi täysin naiselle ja siihen päälle miehen hoitaminen – toisin sanoen ”yhteinen” 

elämäntehtävä jäi vaimon harteille.  

Samanlainen periaatteellista elämäntehtävä -käsitystä kuvastava suhtautuminen tuli esille myös 

Haavio-Mannilan, Kontulan ja Anna Rotkirchin tutkimuksessa seksuaalisuutta kuvaavista 

omaelämäkerroista. Seksuaalisen pidättyvyyden sukupolveksi
70

 nimetyissä kertomuksissa kaikki 

henkilöt kertoivat olevansa tyytyväisiä avioliitossaan ja tyytyväisiä edelleen siihen, että olivat sen 

joskus solmineet ja sitoutuneet siihen huolimatta erilaisista avioliiton ylä- ja alamäistä. Esimerkiksi 

eräs mies kertoi olevansa yhden naisen mies, eli aviovaimonsa, koska vaimo oli ainoa henkilö, 

kenen kanssa oli koskaan ollut sukupuoliyhteydessä. Kuitenkin mies oli ollut 12 vuotta suhteessa 

toiseen naiseen, joka myöskin oli naimisissa. Mies kertoi rakastavansa kahta naista. Avioero ei ollut 

vaihtoehto. Mies ja toinen nainen olivat päättäneet, etteivät voisi jäädä kiinni, sillä silloin neljä 

ihmistä joutuisi kärsimään.
71

 Tähän nähden tämä on rinnastettavissa myös siihen, kuinka Leelia ja 

Jallu-vaari neuvoivat usein olemaan kertomatta puolisoille uskottomuudesta, sillä siinä turhaan 

pahoittaisi puolison mielen eikä tapahtunutta kannattaisi kertomalla suurennella.  

Eevan ja Jallun neuvontapalsoilta ilmenneet avioliittokäsitykset olivat pitkälti hyvin samanlaisia, eli 

kuten perinteinen, kristillisiin arvoihin pohjaava, elinikäistä sitoutumista ja institutionaalista 

merkitystä painottava käsitys. Ennen kaikkea Leelian vastauksissa ilmenneessä käsityksessä 

korostui kristillisen avioliittoihanteen tapaan avioliiton ikuisuus; vaikeuksienkaan täyteisestä 

avioliitosta ei tullut lähteä.
72

 Jallu-vaarin käsitys oli kuitenkin tulkittavissa hivenen liberaalimmaksi, 

koska ääritapauksissa ero oli kuitenkin mahdollinen, mikä saattaa ilmentää avioliittokäsityksen 

alkavaa muutosta. Armas Niemisen mukaan 1960-luvulta lähtien myös kirkon piirissä alettiin 

pyrkiä pois liian jäykäksi koetusta avioliittokäsityksestä ja kirkollinen avioliittokäsitys muuttuikin 
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1960-1970-luvuilla joustavammaksi ja korosti enemmän keskinäistä kumppanuutta.
73

 Kuitenkin 

Pusan mukaan Jallussa jo 1950-60-lukujen taitteessa aviopuolisoiden kumppanuutta pidettiin 

tärkeänä
74

, mikä myös viittaisi siihen, että 1950-1960-lukujen taitteessa avioliittokäsitys oli alkanut 

muuttua modernimpaan suuntaan. 

2.2 Vastakkaiset mies ja nainen 

Aineistosta tulkittavista sukupuolikäsityksistä kaksi muodostui olennaisimmaksi, ja siksi tarkastelen 

vain niitä.
75

 Yhtäältä vastauksista oli tulkittavissa perinteinen naiskäsitys, jonka mukaan lastenhoito 

on ennen kaikkea naisen tehtävä, naisen kuuluu olla perhettä koossa pitävä tekijä ja nainen on tässä 

suhteessa sisukas toteuttamaan tällaista naiseuden olemustaan. Tässä oli olennaisena myös naisiin 

liitetty vahvuus. Toisaalta oli tulkittavissa tälle naiskäsitykselle vastakkaiseksikin miellettävä 

käsitys miehestä. Tässä mies nähtiin sisimmissään hyväntahtoisena, mutta moraalisesti 

heikkoluontoisena ja epäkypsänä eikä oikein voinut sille mitään. 

Aineistossa ilmennyt naiskäsitys oli tulkittavissa esimerkiksi samasta tapauksesta, josta kerroin 

Leelian vastauksista tulkittavan avioliittokäsityksen kohdalla. Käsitykseen viittasivat Leelian 

voimaannuttamispyrkimykset, joissa kertoi lähettäjän olevan selväjärkinen, kykenevä näkemään 

asiat oikeissa mittasuhteissaan, sisukas ja näiden seikkojen johdosta hän pystyisi tilanteessa 

selviämään.
76

 Kuitenkin ainoaan miehen lähettämään kirjeeseen Leelia vastasi hyvin samaan 

tyyliin, kuin naispetetyillekin, eli valoi häneen uskoa kertomalla, että sai lähettäjästä vaikutelman, 

että pystyisi selviämään tilanteesta. Ainoa ero naispetettyjen vastauksiin oli, että lähettäjän 

voimakkuutta hän pystyi perustelemaan miehelle myös yksinkertaisesti sillä, että hän on mies. 

Leelia sanoi mieslähettäjälle vastauksensa lopussa seuraavasti: 

Sinun on nyt kuitenkin kaiken keskellä osoitettava, että olet Mies: etkä menetä ryhtiäsi ja pidät itsesi 

pinnalla, kävi ympärilläsi millaiset laineet hyvänsä. Selkeä kirjeesi osoittaa, että Sinussa on 

miehuutta ja voimaa koko vastoinkäymistesi vyöryn voittamiseen.
77

 

Joka tapauksessa, vaikka Leelia vastasi samankaltaisesti petetylle miehellekin, naispetettyjen 

vastauksista oli tulkittavissa naiskäsitys, jossa naiseen liitetään sisukkuus ja voimakkuus. Tällainen 

on ollut jossain määrin perinteinen Suomessa suomalaisesta naisesta. Esimerkiksi Satu Apon 

mukaan perinteisesti vahvuuden ja selviämisen identiteetti on liitetty naisiin, kun taas heikkous 
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miehiin.
78

 Kuitenkin esimerkeissä ilmenee hyvin se, että naisissa voimakkuus ja sisukkuus 

yhdistetään äitiyteen ja perheen koossa pitämiseen, kun taas miehissä siihen itsessään, että on mies. 

Tämä viittaisi siihen, että naisen sisukkuus ymmärrettiin välineellisenä, kun taas miesten kohdalla 

se oli itseisarvo ja yksinkertaisesti miehen ominaisuus.  

Käsityksestä hyväsydämisestä, mutta moraalisesti heikkoluontoisesta miehestä voidaan käyttää 

jälleen samaa tapausta, kuin avioliittokäsityksen ja naiskäsityksen yhteydessä, sillä se kuvaa 

käsitystä erittäin antoisasti. Nainen kuvasi kirjeessään miestään ilmaisuilla ”melkoinen 

köynnöskasvi” ja ”iso poikalapsi”. Lisäksi nainen esimerkiksi totesi: ”Mutta mistä johtuu, ettei hän 

malta olla seikkailematta?”.
79

 Näiden sanominen viittaa siihen, että mies oli kuin lapsi, joka teki 

juuri sitä mitä halusi, vaikka seuraukset olisivatkin negatiivisia hänelle tai toisille. Ja koska hän oli 

kuin lapsi, ei hän osannut tai pystynyt kantamaan vastuuta teoistaan. Ikään kuin mies olisi 

vääjäämättömästi sellainen kuin oli ja toisten oli vain koitettava ymmärtää häntä, koska eihän mies 

mitään itselleen mahtanut.  

Vastaavanlaisessa tapauksessa Eevassa annettiin ymmärtää, että mies oli pettänyt vaimoa enemmän 

kuin kerran, ja jo avioliiton alkuaikoina. Tämän lisäksi vaimolla oli ollut hoidettavanaan kaksi 

vauvaa peräjälkeen. Mies oli selitellyt tekojaan sillä, ettei miehen mielestä vaimo ole ollut hänelle 

riittävän kiltti. Leelia tulkitsi tilanteen samaan tyyliin, kuin edellä mainitsemassani tapauksessa, eli 

hän katsoi, ettei mies ollut vielä kypsä perheenisäksi, ja naisella olisi edessään vuosia, kun hän 

joutuisi kasvattamaan ”isoa poikalasta”.
80

 Myös tässä tapauksessa käytettiin tätä ilmaisua.  

Myös Jallun neuvontapalstalla tällainen näkemys tuli esille, mutta myös kirjeissä miespettäjiltä. 

Kuitenkin eräälle petetylle naiselle Jallu-vaari kuvasi vastauksessaan tällaista ”miestyyppiä”: 

Edullisella ulkomuodolla varustetun, luonteeltaan heikon miehen avioliitto älykkään, uhrautuvan ja 

henkisesti miestään korkeammalla olevan naisen kanssa on tapaus, joita tavan takaa joutuu 

näkemään. Tilanteeseen liittyvät probleemit ovat vaikeimpia ratkaistavia. Sivullisen on oikeastaan 

lähes mahdoton sanoa, miten pitkälle uhrautuvan naisen kärsivällisyyden pitäisi kestää. Monien 

kestää loppuun asti. Ne, jotka eivät katso voivansa kestää, suorittavat jyrkänkin ratkaisun – 

irtautuvat heikon miehen holhoamisesta, eikä heidän ratkaisuaan sovi ihmetelläkään. Ratkaisuun 

on päästävä itsekseen; ei siinä oikein voi neuvoillaan toinen auttaa – ei edes – Jallu-vaari.
81
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Jallu-vaarin voi nähdä kuvanneen tässä samanlaista miestä, josta Leelia puhui käyttäessään ilmaisua 

”iso poikalapsi”. Samoin miehelle vastakkaisena Jallu-vaarin voi nähdä kuvanneen Eevan 

voimakkaiden naisten kaltaista naista. Tässä vastauksessa Jallu-vaari ei kuitenkaan esittänyt 

tilanteita tällaisten miesten kanssa sellaisina, että ne vain olisi pakko sietää ja miestä koetettava 

ymmärtää, toisin kuin Leelia vastauksissaan antoi ymmärtää. Jallu-vaari totesi suoraan, että ratkaisu 

on tehtävä itse eikä näin ollen pysty antamaan suoraa neuvoa tilanteeseen. Tähän jälleen kerran 

luultavasti vaikutti osaltaan se, että kirjeen lähettänyt nainen kysyi kirjeessään, pitäisikö hänen 

tehdä ”jyrkkä ratkaisu”, vaikka rakastikin miestään ja oletti miehen rakastavan häntä. Näin ollen 

Jallu-vaari vastasi naisen kysymykseen, kun taas mainitsemissani Eevan tapauksissa lähettäjät eivät 

kysyneet suoraan, kannattaisiko erota. Kuitenkin tämä saattoi olla osoitus Jallu-vaarin hivenen 

modernimmasta arvomaailmasta Leeliaan verrattuna, koska kuten aiemmassa vaiheessa esitin, 

Leelia esimerkiksi puhui hyvin vahvasti avioliiton puolesta puolisoiden yhteisenä elämäntehtävänä.  

Tämän näkemyksen voi nähdä ilmenneen myös vastauksissa miespettäjien kirjeisiin. Kerroin 

esimerkkinä avioliiton merkityksestä tapauksesta, jossa Jallu-vaari katsoi, ettei monen naisen kanssa 

yhtä aikaa seurustelevan miehen kannattaisi mennä vielä kenenkään kanssa naimisiin. Siinä missä 

tapaus kuvasti avioliiton merkitystä vakavuutta vaativana instituutiona, tapauksen voi nähdä 

ilmentävän myös tätä tiettyä mieskäsitystä. Kirjeen lähettänyt mies ei siis ollut naimisissa, joten 

Jallu-vaari pystyi neuvomaan häntä olemaan menemättä naimisiin, ja perusteli sitä miehen 

avioliitolle sopimattomalla maailmankatsomuksella.
82

 Tässä tapauksessa oltiin siis Eevan ja Jallun 

petettyjen naisten kirjeiden tapauksiin nähden sellaisessa tilanteessa, joka vielä voidaan ehkäistä, 

mutta mihin oli jo epäonneksi päädytty petettyjen naisten tapauksissa. Jos tämä monen naisen 

kanssa seurustellut mies olisi ollut naimisissa, mahdollisesti olisi voinut olla hänen vaimonsa, joka 

lähettäisi esimerkiksi Leelialle vastaavanlaisen kirjeen kuin petetyt naiset lähettivät. Sitten Leelia 

olisi saattanut puhua hänelle ”isosta poikalapsesta”, jota vaimon olisi nyt kärsivällisesti 

”kesytettävä”. Joka tapauksessa niin petettyjen naisten tapauksissa kuin näissä miespettäjien 

tapauksissakin yhdistyi näkemys moraalisesti heikkoluontoisesta ja kypsymättömästä miehestä.  
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3 KOHTI RELATIIVISEMPAA SUKUPUOLIMORAALIA 

Leelian ja Jallu-vaarin vastauksista tulkittava sukupuolimoraali ei ollut niin tiukka kuin olisi voinut 

ajatella olevan siihen nähden, että uskottomuus säilyi rikoslaissa vuoteen 1948 saakka. Pääasiassa 

tapauksia pystyi tulkitsemaan siten, ettei uskottomuus tekona ollut paha itsessään 

sukupuolimoraalin näkökulmasta vaan sen vuoksi, mitä se ehkä aiheuttaisi avioliitolle tai 

parisuhteelle. Kuten ensimmäisessä luvussa esitin, uskottomuus tässä aineistossa nähtiin viime 

kädessä inhimillisenä erheenä, mikä kuvastaa sitä, että sukupuolimoraali ei ollut enää sillä tavalla 

niin merkityksellinen kuin esimerkiksi 1800-luvun lopun  moraalireformistien näkökulmasta.
83

 Eikä 

tarvitse mennä niinkään kauas historiaan, vaan esimerkiksi sotien aikaiseen Suomeen, jolloin 

erityisesti naisten tiukkaa sukupuolimoraalia pidettiin kansakuntaa ylläpitävänä ja eteenpäin 

vievänä tekijänä, ja siksi siitä oltiin huolissaan. Toisin sanoen naisten korkea sukupuolimoraali 

koettiin hyvin tärkeänä ei vain heidän itsensä, vaan kaikkien kannalta.
84

  

Yleisesti aineistossa suhtautuminen ei Leelian tai Jallu-vaarinkaan kohdalla ollut sukupuolittunutta, 

eli uskottomuutta ei katsottu paheellisemmaksi kummankaan sukupuolen kohdalla toiseen 

verrattuna. Näin vaikutti pääasiassa olevan kaikkien osapuolten lähettämien kirjeiden ja niiden 

vastausten kohdalla, olivatpa he sitten naisia tai miehiä. Kuitenkin aineistossa oli jossain määrin 

poikkeustapauksia, jotka oli mahdollista tulkita sukupuolittuneiksi, minkä vuoksi yleisestä linjasta 

tuli ristiriitainen. Eevan tapauksissa tällaista ei ilmennyt, mutta Jallu-vaari vastasi välillä hyvin 

ristiriitaisesti kirjeiden lähettäjille. Ennen kaikkea tämä ristiriitaisuus koski Jallu-vaarin vastauksia 

uskottomuutta epäileville puolisoille. Kuten määrällisessä erittelyssä esitin, kirjeitä epäileviltä 

puolisoilta oli saman verran miehiltä ja naisilta Jallussa, molemmilta kuusi eli yhteensä 12. 

Suurimpaan osaan miesepäilijöiden epäilyistä Jallu-vaari suhtautui vakavasti, otti tosissaan miesten 

mietteet ja katsoi, että miehen mahdollisesti kannattaisi puuttua tilanteeseen tai vähintäänkin pitää 

sitä silmällä. Sen sijaan kaikille naisepäilijöille Jallu-vaari saattoi vastata hyvinkin kärkkäästi 

suorastaan lytäten lähettäjän epäilyksen. 

 Esimerkiksi eräässä tapauksessa nainen kertoi kesällä olleensa fyysisen vamman takia 

jonkinlaisessa täyshoitolassa, jossa hänen miehensä oli lomansa ajan naisen kanssa eli kolme 

viikkoa. Kuitenkin viikonloppuisin mies oli ollut naisen sanoin ”siellä ja siellä”. Lisäksi muun ajan 

kesästä mies oli ollut kokoaikaisesti kaupungissa ilmeisesti työnsä vuoksi. Nainen kuitenkin kertoi, 
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että hänestä vaikutti, ettei miestä tuntunut lainkaan haittaavan olla yksin kaupungissa. Nyt ja 

aiemmin kesällä nainen epäili, että kaupungissa oli tapahtunut jotakin. Nainen pohtikin, olisiko 

parempi, että hän seuraavana kesänä olisi itse kaupungissa ”varjelemassa miestäni kesäisen 

kaupungin houkutuksilta”. Jallu-vaari ei ollut lainkaan samoilla linjoilla naisen kanssa: 

Ei ole lainkaan varmaa, että Jallu-vaari on kanssasi samaa mieltä. Vaikuttaa melkein siltä, että olet 

kiittämätön luonne. Olet saanut viettää koko kesäsi ympäristössä, joka sinua miellyttää. Tämä 

kaiketi miehesi ansiosta. Ja nyt sinä kuitenkin katkerine ajatuksesi myrkytät koko ajan omaa 

mieltäsi ja ilmeisesti annat tuon katkeruuden säteillä perhe-elämäännekin. Kuka voi olla niin 

ehdottoman varma, että mies livistää heti harhapoluille kun vain valvovalta silmältä välttää? 

Olisiko mielestäsi ollut parempi, että olisit ollut kesän kaupungissa pitämässä huolta siitä, ettei 

miehesi pääse pujahtamaan nauttimaan kielletyistä iloista? Minkä arvoista on semmoinen 

”uskollisuus”, joka on saatu aikaan kovennetulla valvonnalla. Ja kuka takaa, ettei halukas kaikesta 

valvonnasta huolimatta pääsisi lymyämään salapoluilleen? Tuntuu, että olet ajatuksinesi pahasti 

niin sanotuilla hakoteillä.
85

 

Pusan mukaan Jallu-vaari katsoi, ettei puolison valvonnalla saavutettu uskollisuus ollut minkään 

arvoista
86

, mikä tuli esimerkiksi tässä tapauksessa ja muissa naisepäilijöiden tapauksissa esille. 

Lisäksi vastaus oli kokonaisuudessaan melko kärkäs, Jallu-vaari ei esittänyt minkäänlaista 

ymmärrystä naisen ajatuksia kohtaan ja hän alkoi suorastaan syyllistää naista. Tähän viittaavat 

esimerkiksi ilmaukset ”olet kiittämätön luonne” ja ”katkerine ajatuksesi myrkytät”. Tälle 

tapaukselle vastakkaisesti erään miesepäilijän ajatukset Jallu-vaari otti sen verran vakavissaan, että 

kehotti miestä puuttumaan tilanteen kulkuun. Tässä tapauksessa mies kertoi vaimonsa olevan 

autokoulussa, ja ajotunneilta vaimo palasi aina vain myöhemmin kotiin. Lisäopetustakin vaimo 

halusi, koska samalla hinnalla saisi. Sitten mies kertoi, että oli sattumoisin nähnyt vaimonsa ja ajo-

opettajan eräässä ravintolassa miehen sanoin ”rattoisasti keskustelemassa” ja autokoulun auto oli 

parkkeerattu ravintolan eteen. Jallu-vaari katsoi, että on huomautettava autokoulusta, mutta 

pysyttävä sopivan välinpitämättömänä miehisen käytöksen mukaisesti: 

Kuvauksestasi päätellen jatkunevat harjoitukset varmaankin melko kauan, mikäli et puutu asioiden 

kulkuun. Voisit mielestäni huomauttaa, että autokouluoppia on jo tullut kylliksi perheeseenne ja että 

jos ei ajokortin saanti nyt luonnista, niin ei ole väliä luonnistaakaan. Muuten menettelet tietysti 
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juuri niin kuin miehet vastaavassa tilanteessa menettelevät: kohauttavat olkapäitään suvaitsevasti 

tai nostavat ikävältä kuulostavan metelin, jos katsovat sillä voittavansa jotakin.
87

 

Koska suurin osa epäilijöiden tapauksista noudatti Jallu-vaarin vastauksissa kaavaa, jossa hän 

leimasi naisen epäilyksen turhaksi ja otti miesten epäilyt vakavasti, vaikuttaa, että on kyse 

vastausten sukupuolittuneisuudesta. Toisin sanoen miesten uskottomuus ymmärrettiin 

sallittavampana kuin naisten. Asia ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen, sillä yhdelle 

miesepäilijälle Jallu-vaari vastasi samaan tyyliin kuin naisepäilijöille.
88

 Tästä voikin päätellä, että 

Jallu-vaarin vastauksiin vaikutti myös se, millaisia kirjeiden lähettäjien tilanteet olivat ja millä 

tavalla he asiansa esittivät. Niin naisepäilijöiden, kuin tämän yhden miesepäilijänkin tilanteessa 

perustelut epäilyille olivat sellaisia, että ne saattoivat aivan hyvin viitata täysin muuhun asiaan kuin 

uskottomuuteen, vaikka saattoivat kyllä viitata siihenkin. Lisäksi he saattoivat esittää asiansa siten, 

että vaikuttivat olevan loukkaantuneita, hyvin varmoja oman epäilyksensä suhteen tai paheksuvan 

mahdollista uskottomuutta. Näihin verrattuna suurimman osan miesepäilijöiden kirjeistä voi nähdä 

olleen hieman neutraalimman sävyisiä ja tilanteet olivat tulkittavissa siten, että oli todella viitteitä 

siitä, että puoliso olisi tai tulisi pian olemaan uskoton. 

 Näin ollen on vaikea sanoa, onko Jallu-vaarin vastauksissa viimekädessä kyse 

sukupuolittuneisuudesta vai siitä, että jostain syystä Jallu-vaari ei voinut sietää tietynlaista 

”dramaattisuutta” tai niin sanotusti puolison ”kyttäämistä”, joka naisepäilijöiden kirjeistä oli 

tulkittavissa. Jallu-vaari puhui muutamaan otteeseen ”metelin nostamisesta”, ja nimenomaan siinä 

mielessä, että se olisi turhaa. Epäilevien puolisoiden lisäksi hän puhui tästä petetyille puolisoille. 

Samaan kategoriaan voidaan sijoittaa Jallu-vaarin puheet mustasukkaisuudesta negatiivisessa 

valossa. Näissä puheissa tuli esille sama asenne, että se olisi turhaa ja häpeällistä sen puolesta, joka 

mustasukkaisuutta kokisi ja toisi sen esille. Kuitenkin suurimmassa osassa näistäkin tapauksista 

turhan metelin nostamisesta tai turhasta mustasukkaisuudesta puhuttiin petetylle naiselle tai sitten 

pettäjämiehelle, joka ihmetteli sitä, miksi vaimonsa ei ollut mustasukkainen. Jälkimmäisissä 

tapauksissa Jallu-vaari korosti sitä, kuinka hienoa oli, että vaimo ei ollut alentunut 

mustasukkaisuuteen.
 89

 Koska Jallu-vaari näki mustasukkaisuuden ja metelin nostamisen turhana tai 

naurettavana, vaikuttaisi siltä, että miehen uskottomuus ymmärrettiin luonnollisena ja mitättömänä 

asiana, ja siksi siitä loukkaantuminen tai siihen puuttuminen olisi täysin turhaa.  
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Vaikka Jallu-vaarin vastaukset osaltaan olivat monitulkintaisia, sukupuolittuneisuuskin vaikuttaa 

pitävän paikkaansa. Tätä puoltaa se, että Pusan mukaan Jallun sisältö oli sukupuolittunutta niin 

erilaisten artikkeleiden kuin neuvontapalstankin puolesta. Sukupuolittuneisuuden lehden muussa 

sisällössä kuin neuvontapalstalla totesin itsekin lehdissä vuosilta 1959–1961. Pusa kuvaili Jallun 

sisällössä välittyneitä asenteita biologiaan pohjaaviksi siten, että sukupuolten biologiset erot tekevät 

miehen luonnollisesti moniavioisuuteen ja uskottomuuteen taipuvaisemmaksi kuin naisen. Siksi 

miehen kohdalla uskottomuus ei olisi niin vakavaa kuin naisen. Naisen kohdalla se olisi 

huolestuttavampaa, koska nainen on sitoutuva, perhekeskeinen ja on pohjimmiltaan yksiavioinen.
90

  

Pusa kertoi eräästä tapauksesta, joka viittasi erilaisiin käsityksiin miesten ja naisten 

sukupuolimoraalista. Tämä tapaus oli vuodelta 1963, mutta se on vain kaksi vuotta myöhemmin 

tämän tutkielman aikarajauksesta, joten voi katsoa, ettei aika ole muuttunut ja tapaus on täysin 

rinnastettavissa omaan aineistooni. Tässä tapauksessa Jallu-vaari katsoi pahalla naisen niin sanottua 

”kesäleskeyttä”, mutta samalla totesi, että olisi eri asia, jos mies tekee sellaista.
91

 Tapaus siis 

kuvastaa, että käsitys miehen sukupuolimoraalista oli sallivampi kuin naisen.  

Sen lisäksi, että Jallu-vaari saattoi vastata melko kärkkäästikin naisepäilijöille, joidenkin 

miesepäilijöiden kirjeiden vastauksista oli tulkittavissa, ettei naisen sukupuolimoraali saisi joutua 

ulkoapäin tulevien ärsykkeiden vuoksi koetukselle. Tämä on vastakkaista sille, miten Jallu-vaari 

vastauksissa naisepäilijöille mitätöi miehen mahdollisen uskottomuuden merkityksen. Esimerkiksi 

tapauksessa, jossa mies kertoi vaimonsa käyvän työpaikan kesähuvilalla, Jallu-vaari yhtyi miehen 

näkemykseen, ettei vaimon varmaan olisi sopivaa käydä sellaisessa paikassa. Mies kuvaili 

kesähuvilan olevan paikka, jossa kuherrellaan julkeastikin, vaikka se olisi kiellettyä. Mies katsoi, 

ettei aviossa olevan naisen olisi sopivaa käydä sellaisessa paikassa. Jallu-vaari oli samaa mieltä, 

mutta toi esille myös miehen mahdollisen oman roolin siinä, miksi vaimo tuollaisessa paikassa 

haluaisi käydä: 

Olen tietysti samaa mieltä siinä tapauksessa, että mainitsemasi kesäkoti tosiaankin on kuvauksesi 

mukainen. Eihän sellaiseen nyt kunnon avioliitossa olevan rouvan pitäisi lähteä. Mitenkähän 

muuten olisi, jospa nyt ainakin kesäkauden ajaksi koettaisit saada omat viikonloppusi vapaaksi 

kaikenmoisesta ylimääräisestä työstä. --- Pitäisihän sitä paitsi saada ainakin viikonloput 

omistetuksi kodille, vaimolle ja perheelle. --- Kenties olet laiminlyönyt häntä töittesi 

kustannuksella.
92

 

                                                           
90

 Pusa 2013, 24–26, 39.  
91

 Pusa 2013, 41. 
92

 ”Firman kesähuvila”, Jallu-vaarin keinutuolissa. Jallu 8/1960. 



30 

 

Saattaa olla merkki uskottomuuden näkemisestä inhimillisenä asiana, kun Jallu-vaari nostaa esille 

miehen roolin vaimon mahdolliseen uskottomuuteen. Eli siinä ei nähdä olevan kyseessä esimerkiksi 

yksinomaan pettäjän siveettömyys itsessään, vaan uskottomuuden syyt voivat olla esimerkiksi 

parisuhteessa eikä syy ole vain pettäjän heikko moraali. Nostamalla miehen roolin esille, Jallu-vaari 

ikään kuin antoi ymmärryksensä vaimon toiminnalle, mutta toisaalta esitti asian siten, että tämä 

olisi keino oikaista vaimon sopimaton toiminta. Mitään tällaisia oikaisukeinoja Jallu-vaari ei 

esittänyt naisepäilijöille, vaan ainoastaan toi esille, kuinka turhaa puolison ”paimentaminen” olisi.  

Joissakin miesepäilijöiden tapauksissa ilmeni myös näkemys naisesta passiivisena toimijana. Tämä 

viittaisi siihen, että naisen sukupuolimoraali ymmärrettiin asiana, jonka koskemattomuus ei ole vain 

naisesta kiinni, vaan ehkä jopa enemmän siitä, mikä koskemattomuuden saattaisi rikkoa. 

Esimerkiksi tapauksessa, jossa miesepäilijä kertoi vaimonsa olevan lähdössä matkalle Pariisiin, 

mies epäröi vaimonsa hyveellisyyden joutuvan koetukselle. Mies kertoi vaimonsa olevan ”tasainen 

luonne”, mutta painotti tilanteen erityislaatuisuutta toistamalla sitä, että kyseessä on sentään Pariisin 

matka. Mies pohdiskeli sitä, kuinka vaimonsa voisi välttyä pariisilaismiesten lähentelyiltä. 

Vastauksessaan Jallu-vaari rauhoitteli miestä kertomalla, millaisia ihmisiä yleensä tuollaisilla 

seuramatkoilla on, jollaiselle vaimo on lähdössä. Jallu-vaari kertoi ”vaarallisten miesten” kulkevan 

yksin tai omissa pienissä porukoissaan ja lisäksi totesi, että tuskin vaimo pariisilaismiesten kanssa 

olisi juurikaan tekemisissä.
93

 Toisin sanoen tapauksessa annettiin ymmärtää, ettei vaimolla 

välttämättä itsellään olisi osaa eikä arpaa siveellisyytensä tahriintumattomuudessa tai 

tahriintumisessa. Varsinainen mietinnän kohde olikin, voiko vaimoa päästää suojelemattomana 

avoimille vesille.  

Epäilevien puolisoiden tapausten lisäksi sukupuolittuneeseen sukupuolimoraaliin viittasivat kaksi 

mieslähettäjien kirjettä, joista kumpikaan ei ole puhtaasti sijoitettavissa minkään osapuolen 

kategoriaan. Toisessa näistä tapauksista oli ymmärrettävissä, että kirjeen lähettäneellä miehellä oli 

meneillään monta suhdetta eri naisiin yhtä aikaa. Mies joutui työnsä puolesta matkustelemaan eri 

kaupungeissa, ja näin naisetkin olivat eri kaupungissa. Miehen varsinaisena asiana oli, että hän oli 

nähnyt erään näistä naisista työkaverinsa kanssa, mistä mies pystyi heti päättelemään, että heidän 

välillään oli tapahtunut enemmän kuin platonista yhdessäoloa. Tätä hän perusteli päätelmäänsä sillä, 

että tiesi kyllä, millainen työkaverinsa oli. Nyt mies oli täysin järkyttynyt siitä, kuinka nainen oli 

saattanut tehdä tämän hänelle ja mietti, mitä hänen pitäisi tehdä. Vaikka lähettäjä oli ilmiselvästi 

loukkaantunut, se ei Jallu-vaaria tuntunut tällä kertaa haittaavan, sillä oli vastauksessaan yhtä 

järkyttynyt kuin lähettäjä itse: 
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Älä mene enää koskaan Lahteen, jos siellä noin kauheita tapahtuu. Muuta ei järkyttynyt Jallu-vaari 

osaa sanoa.
94

 

Tämä Jallu-vaarin vastaus oli niin suuressa ristiriidassa naisepäilijöiden vastausten kanssa, että ei 

voi olla ajattelematta, onko vastaus sarkasmia tai esimerkiksi toisen henkilön laatima kuin Linteran 

tai sitten vain hyvin kiireessä tehty. Joka tapauksessa kyseisen miehen kirje sekä vastaus siihen 

olivat kuitenkin päätetty julkaista lehdessä, joten voisi katsoa tällä tapauksella tällaisenaan olevan 

kuitenkin merkityksensä. Eli viimekädessä lehdessä on haluttu sanoa näin, ilmensi se sitten 

käsitystä sukupuolimoraalista tai sitten sillä saattoi olla viihteellinen arvo. Jos Jallu-vaari oli 

vastauksessa vakavissaan, se viittaa jälleen kerran siihen, että miehiä kohtaan sukupuolimoraali 

olisi sallivampi ja miesten uskottomuus hyväksyttävämpää. Jallu-vaari ei ottanut vastauksessa 

mitään kantaa miehen omaan suhdekuvioon ja oli ainoastaan järkyttynyt tapahtuneesta.  

Toisessa tapauksessa tilanne oli ymmärrettävissä siten, että ehkä kirjeen lähettänyt mies koki, että 

häntä on petetty, vaikka ilmeisesti hänen naisystävänsä oli raiskattu. Mies kertoi naisystävänsä 

olevan viehkeä nainen, jonka miehet kokevat puoleensavetävänä. Tästä hän jatkoikin, että niin 

puoleensavetävänä, että eräs mies oli miehen sanoin tehnyt naiselle ”katalan teon”. Mies kertoi 

naisen pahoitelleen tapahtunutta, pyytäneen miehen unohtamaan tapahtuneen ja antamaan anteeksi. 

Kuitenkin mies jatkuvasti ajatteli tapahtunutta ja pohti, kuinka hän voisi unohtaa. Jallu-vaari vastasi 

miehelle lyhyesti toteamalla, että aika saattaisi auttaa eikä ota kantaa mihinkään muuhun.
95

  

Vaikuttaisi siis, että mies koki, että häntä kohtaan on tehty väärin, vaikka nainen ei ollutkaan 

ilmeisesti pettänyt miestä. Mahdollisesti tapaus kuvastaa nimenomaan käsitystä naisen 

sukupuolimoraalista, jonka puhtaana säilyminen oli tärkeää ei vain naisen itsensä, vaan muidenkin 

kannalta. Lisäksi sitä, että miehen kunnia tuli loukatuksi, kun hänen naisystäväänsä oli kajottu. Näin 

ollen naisen raiskaus muodostui vaikeaksi asiaksi, josta ei ehkä haluttu edes puhua.  

Kaiken kaikkiaan osa Jallun tapauksista oli tulkittavissa sukupuolittuneiksi, siinä mielessä, että 

miehen uskottomuus ymmärrettiin tavanomaisempana ja luonnollisempana, ja siksi oli typerää tai 

turhaa loukkaantua siitä tai kokea sitä suurena ongelmana. Näkemys on siis kaksinaismoralistinen, 

mitä vastaan pyrittiin toimimaan esimerkiksi 1800-luvun lopun siveellisyyskysymykseksi 

muodostuneessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa ajettiin absoluuttista sukupuolimoraalia, 

eli kaikki sukupuolisuhteet tulisi tapahtua vain avioliitossa naisten kuin miestenkin osalta.
96

 Tähän 

aineistoon nähden kaksinaismoralismia ei ollut onnistuttu kitkemään vielä 1950-1960-lukujen 
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taitteessakaan. Kuitenkin Jallussa ja Eevassa ilmennyt suhtautuminen uskottomuuteen ilmentäisi 

sukupuolimoraalin muuttuneen yleisesti relatiivisempaan suuntaan. Sari Näre onkin luonnehtinut, 

että sotien aikainen poikkeava sukupuolimoraali edisti muutosta relatiivisempaa sukupuolimoraalia 

kohti, ja loi pohjaa myöhemmälle pidättyvyysnormeista vapautumiselle.
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LOPPULAUSE 

Tarkastelemassani aineistossa uskottomuus toimi ikkunana avioliiton, sukupuolimoraalin ja 

sukupuolikäsitysten tarkasteluun, ja toisaalta nämä teemat myös muodostivat uskottomuuden 

laajemman kontekstin. Osoittautui, että yleinen suhtautuminen uskottomuuteen oli varsin salliva, 

sillä neuvontapalstojen vastaajat eivät varsinaisesti paheksuneet lähettäjien tilanteiden 

uskottomuutta, ja usein kehottivat petettyjä jättämään uskottomuuden omaan arvoonsa. 

Suhtautuminen ei kuitenkaan ollut välinpitämätön; omantunnontuskat katsottiin kuuluvan pettäjien 

kokemukseen.  

Periaatteessa sallivana nähtävän suhtautumisen uskottomuuteen voi nähdä kertovan 

sukupuolimoraalin muuttumisesta absoluuttisesta relatiivisempaan. Toisaalta myös avioliiton 

vankkumattomasta asemasta yhteiskunnallisena perusyksikkönä, jota uskottomuuden ei haluttu 

antaa horjuttaa. Keskeisenä avioliittokäsityksenä olikin nähtävissä perinteinen, kristillisiin arvoihin 

pohjaava, lähtökohtaisesti avioliiton purkamattomuutta korostava suhtautuminen. Kuitenkin 

Jallussa joskus avioeron ratkaisuna näkemisen voi nähdä kielivän avioliittokäsityksen alkaneesta 

muutoksesta.  

Sen sijaan muutoksen vähyys tuli esille siinä, että vaikka yleisesti oli tulkittavissa 

sukupuolimoraalin muuttuneen relatiiviseen suuntaan, kuitenkin siinä oli havaittavissa 

sukupuolittuneisuutta. Tämä ei tullut itsestään selvänä ja silmiin pistävästi aineistossa esille, vaan 

Jallu-vaarin vastauksissa oli ristiriitaisuutta. Siksi vastausten tarkastelu erityisesti tässä suhteessa 

vaati tarkkuutta. Oli kuitenkin tulkittavissa, että miesten uskottomuus nähtiin luonnollisempana, 

tavanomaisempana ja siksi sallittavampana kuin naisten uskottomuus. Tämän tulkinnan kanssa 

menee hyvin yhteen aineistossa keskeisimpänä ilmenneet sukupuolikäsitykset moraalisesti 

heikkoluontoisesta ja siksi uskottomuudelle alttiista miehestä sekä perhettä ja avioliittoa koossa 

pitävästä, vahvasta naisesta.  

Aineisto kokonaisuudessaan oli aika laaja; yhteensä 48 tapausta. Aineistossa olisi ollut paljon 

enemmänkin analysoitavaa, ja mistä ammentaa, mutta tämän tutkielman puitteissa oli mahdollista 

tarttua vain osaan siitä. Esimerkiksi sukupuolikäsityksiä olisi ollut mahdollista eritellä enemmänkin, 

mutta päädyin käsittelemään vain kahta keskeisintä. Lisäksi olisi ollut mahdollista analysoida 

Leeliaa ja Jallu-vaaria siinä mielessä sukupuolisesta näkökulmasta, että millä tavalla he lehdissä 

olivat sukupuolitettuja hahmoja, ja kuinka se ehkä vaikutti heidän vastauksiinsa. Suhtautumista 

itsessään uskottomuuteen olisi voinut tarkastella siitä käytetyistä nimityksistä käsin; mitä ne siitä 
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kertoivat ja kuinka avoimesti tai pidättyneesti siitä lehdissä puhuttiin ja keskusteltiin. Olisi voinut 

myös olla kiintoisaa ottaa käsittelyyn neuvontapalstoja pidemmällä aikavälillä ja tarkastella 

esimerkiksi sitä, millä tavalla tässä tutkielmassa ilmenneet käsitykset muuttuivat, vai muuttuivatko 

ne. Joka tapauksessa jo tämän tutkielman aineistosta olisi voinut saada paljon enemmän irti, ja nämä 

kaikki ovatkin näkökulmia, joita siihen mahdollisesti myöhemmin voisi ottaa. Eevan ja Jallun 

neuvontapalstat osoittautuivat siis antoisaksi tutkimusmateriaaliksi, minkä vuoksi on yllättävää, 

ettei niitä ole ainakaan liikaa tutkittu.  

Vaikka tutkielman aineisto oli varsin laaja tämän mittaiseen työhön, ei se kuitenkaan ole sillä 

tavalla merkittävän suuruinen, että tutkielman tutkimustuloksista voitaisiin vetää kovin yleistettäviä 

johtopäätöksiä. Kuitenkin vaikuttaa, että tässä aineistossa ilmenneet käsitykset istuvat melko hyvin 

yhteen 1950-60-lukujen heräävän sukupuolikeskustelun aikaan, ja siihen, että laajempi 

pidättyvyysnormeista vapautuminen tapahtui myöhemmin 1960- ja 1970-luvuilla. Aineistossa oli 

nähtävissä paljolti konservatiivista arvomaailmaa esimerkiksi avioliittokäsityksen puolesta, mutta 

toisaalta merkkejä siitä, että arvomaailma oli menossa modernimpaan suuntaan, mistä kertoi 

esimerkiksi sangen salliva yleinen suhtautuminen uskottomuuteen. Tässä mielessä tämä aineisto, eli 

aikakauslehdet ja niiden neuvontapalstat, ovat olleet mielenkiintoinen ikkuna tarkastella näitä 

yhteiskunnassa käynnistyviä keskusteluja ja muutoksia. 

 Lisäksi omintakeisuutta ja antoisuutta tämän tutkielman näkökulmaan ja tutkimustuloksiin on 

tuonut nimenomaan uskottomuutta koskevien tapausten tarkastelu, joista käsin tässä tutkielmassa 

esille tulleita eri teemoja on noussut ja käsitelty. Näiden keskeisten teemojen muotoutumisen voi 

nähdä kertovan siitä, että uskottomuus on monta ulottuvuutta yhdistävä ilmiö, ja siksi ehkä 

ansaitsisi tulla hanakammin tartutuksi tutkimusaiheeksi. Uskottomuuteen voi nähdä liitettävän 

viihteellisen arvon populaarikulttuurissa esimerkiksi erilaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, mikä 

myös olisi mielenkiintoinen näkökulma uskottomuuden tutkimiseen. Kuitenkin viihteellisyysaspekti 

on vain yksi näkökulma, minkä rinnalla uskottomuudessa on paljon muutakin tutkimuksellista 

ammennettavaa. 
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