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JOHDANTO 

 

Elokuva oli yksi suosituimmista viihteenmuodoista sota-aikana, sillä tanssikielto rajoitti 

huvittelumahdollisuuksia. Viihteen muotona kotimainen äänielokuva oli myös 

suhteellisen uusi ja kiinnostava. Elokuvan kultakaudeksi ja kansallisen elokuvan 

syntykaudeksi onkin nimitetty sotia edeltävää 1930-lukua. Tuolloin tuotantoyhtiöt 

kilpailivat kansallisen elokuvan sekä kansallisen yleisön käsitteen määrittelystä ja 

luomisesta. ”Filminatsionalismi” pureutui taloudellisiin, ideologisiin, 

identiteettipoliittisiin sekä taiteellisiin perusteisiin. Elokuvan ajateltiin toisaalta 

heijastavan kansan erityislaatuisuutta, toisaalta sillä ajateltiin myös olevan kansaa 

sivistävä, valistava, yhdistävä ja jalostava voima. Ajan kulttuuri- ja elokuvapiiri olikin 

keskiluokkaista ja aatteellisesti fennomanian sekä kansallisuusaatteen ympäröimää.1  

Sota-aika johti elokuvatuotannon ongelmiin: tuotantoa jouduttiin ajoittain 

keskeyttämään, työntekijöitä joutui rintamalle sekä materiaaleista, kuten raakafilmistä 

oli pulaa.2 Jopa aseveljeys toi ongelmia, kun Saksan kontrolloima Kansainvälinen 

Filmikamari IFK vaati jäseniltään amerikkalaisten elokuvien esityskieltoa. Tämä jakoi 

suomalaista elokuvakenttää kahtia ja yltyi ”filmiriidaksi” 1942–1944.3 Elokuvalla on 

etenkin sota-aikoina ollut vahva vaikutus kansallistunteen luomisessa ja ylläpitämisessä. 

Toisaalta sodan pitkittyessä elokuvan viihdemerkitys ja siten myös sen eskapistinen 

rooli korostuu.4 Viihteen ja elokuvien merkitys henkiseen kestokykyyn ymmärrettiin 

sodanjohdossa asti: elokuvalle muodostui kansallinen ja maanpuolustuksellinen tehtävä, 

jota turvasi myös Valtion tiedotuslaitoksen harjoittama sensuuritoiminta. Elokuvan 

merkitys sota-aikana on jakanut mielipiteitä siitä, oliko niissä kyse eskapismin ja 

viihteen halusta sodan ankeuksia vastaan vai propagandasta kansallisen edun nimissä.  

Tutkin kandidaatintutkielmassani sota-aikaan kytkeytyvien ilmiöiden esiintymistä 

Suomisen Olli-elokuvasarjassa vuosina 1941–1945. Tutkimuskysymyksenäni on: ”Mitä 

sota-aikaan liittyviä ilmiöitä näissä elokuvissa kuvataan ja miksi nämä kuvaukset ovat 

tietynlaisia?” Tutkielmani on elokuva- ja kulttuurihistorian tutkimusta. Toisaalta 

aineiston syntyajankohta ja tutkimuskysymykset kytkeytyvät myös sota-ajan historiaan. 

 
1 Laine 1999, 34–54. 
2 Uusitalo 2002, 21–22. 
3 Uusitalo 1993, 26–27 & Koivunen 1995, 16. 
4 Kortti 2016, 152. 
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Tutkielmani pääaineistona on viisi Suomen Filmiteollisuuden tuottamaa elokuvaa 

Suomisen Olli-elokuvasarjasta. Näitä ovat: Suomisen perhe (1941), Suomisen Ollin 

tempaus (1942), Suomisen taiteilijat (1943), Suomisen Olli rakastuu (1944) ja Suomisen 

Olli yllättää (1945.) Elokuvasarja sisältää vielä kuudennenkin elokuvan Taas tapaamme 

Suomisen perheen vuodelta 1959. Tämän elokuvan olen rajannut pois käsiteltävästä 

lähdeaineistosta, sillä se ei ajallisesti eikä sisällöllisesti pysty enää vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin. Suomisen Olli-elokuvat pohjautuvat Suomisen perhe-

kuunnelmasarjaan, jota Yleisradio esitti radiossa vuodesta 1938 alkaen. Sarjan 

käsikirjoittajina toimi Tuttu Paristo, eli Seere Salminen ja Elsa Soini. Tarkoituksena oli 

luoda esikuvallinen ja tavallinen suomalainen perhe. Suomiset olivat Helsingin 

Töölössä elävä virkamiesperhe, keskiluokkaisilla arvoilla ja taustoilla, eivätkä siten 

edustaneet ajan keskivertoperhettä ja valtaväestöä. Silti sarja muodostui suositummaksi 

maaseudulla kuin kaupungeissa.5  

Elokuvien hyödyntämistä lähdeaineistona motivoi se, että taiteellisilla teoksilla 

voi olla historiantulkintaan vaikuttava voima, kuten Tuntematon sotilas niin kirjallisena 

kuin elokuvallisena tuotoksena on osoittanut.6 Elokuvasta on tullut jopa merkittävä osa 

itsenäisyyspäivän rituaalia. Sota-aikana tuotettujen elokuvien tutkimus on mielekästä 

niiden saaman kansallisen tehtävän ja merkityksen vuoksi. Toisaalta erinäiset 

näkemykset niin elokuvien eskapistisista kuin propagandistisista merkityksistä asettavat 

lähdekriittisen varauksen sota-aikana tuotettujen elokuvien tutkimukselle ja analyysille. 

Huomioitavaa on myös elokuvien tulkinnallisuus. Eri tutkijat ja elokuvien katsojat 

voivat tulkita elokuvia eri tavalla ja kiinnittää huomiota eri asioihin. Saman katsojankin 

tulkinnat voivat myös muuttua eri katselukerroilla. Elokuvien käyttäminen 

lähdeaineistona vaatiikin kriittisyyttä ja avointa suhtautumista lähdeaineistoon ja sen 

maailmaan. Lähtökohtani elokuvien luonteelle lähdeaineistona on, etteivät elokuvat vain 

passiivisesti heijasta ja kuvaa yhteiskunnallista aikaansa, vaan myös vaikuttavat siihen, 

rakentavat ja kommentoivat sitä sekä ovat itsessään myös osa sitä. Elokuva pyrkii 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa.7 Fiktioelokuvat voivat täten olla 

myös mielekkäitä historiantutkimuksen lähteitä. 

Suomiset ovat kiinnostava lähde tutkimukselle, sillä sarjaa suunnattiin koko 

perheelle, se sai suurta suosiota sekä synnytti tähtikulttuuria. Suomiset tutustuttivat 

 
5 Honka-Hallila 1990, 32. 
6 Oinonen & Mähkä 2012, 274–275. 
7 Salmi 1993a, 152–156, Oinonen & Mähkä 2012, 299. 
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suomalaiset perhesarjojen seuraamiseen ja sarja on toiminut niiden esikuvana.8 

Konseptina Suomiset oli myös poikkeuksellisen laaja koostuen radiosarjasta, elokuvista 

sekä kirjoista.9 Suomiset sijoittuvat syntyaikaansa ja voivat näin paljastaa ajan todellista 

tai sellaiseksi toivottua mentaliteettia, eli kollektiivisia ja perustavanlaatuisia 

uskomuksia, asenteita, käsityksiä ja olemisen tapoja.10 Toisaalta ajankohtaisuus voi 

myös piilottaa ilmiöitä ja asenteita sekä vaikuttaa tapoihin kuvata aikaa. Suomiset olivat 

ajankohtaisuutensa ansiosta helposti samaistuttavia ja raja todellisuuden sekä fiktion 

välillä olikin häilyvä niin vastaanottajien kuin tekijöidenkin keskuudessa. Suomisen 

Ollia näytellyt Lasse Pöysti onkin kertonut, kuinka häntä kutsuttiin tuolloin kaikkialla 

Olli Suomiseksi.11 Samaistumisen mahdollisuus oli myös tekijöiden tavoite; 

ensimmäisen elokuvan mainonnassa lupailtiin nykyisyyttä, arkisuutta ja toivottiin 

katsojien tuntevan filmissä itsensä. Ari Honka-Hallila onkin nimittänyt Suomisia ”arjen 

ja tavallisuuden representaatioksi.”12 Representaatiolla tarkoitetaan merkityksiä 

tuottavaa ja rakentavaa ilmiöiden esittämistä ja käsittämistä.13  

Tutkielmani rakenne on systemaattinen ja koostuu kahdesta pääluvusta. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen sota-ajan ilmiöitä arkisemmasta, lasten ja elinkeinon 

huomioonottavasta näkökulmasta käsin. Toisessa pääluvussa tarkastelen ilmiöitä 

erityisesti identiteetin, vihollisen ja trauman näkökulmasta. Tutkielmani rakenne on 

myös yksi tutkimustulos ja antaa osviittaa siitä, minkälaisia sota-aikaan liittyviä ilmiöitä 

elokuvissa esiintyy. Kronologinen eteneminen vuosi ja elokuva kerrallaan ei olisi 

mielekästä, sillä ilmiöitä ei voi pääsääntöisesti paikantaa koskemaan yksittäisiä vuosia. 

Poikkeuksena on alaluku sopeutumisvaikeuksista, joka käsittelee vain vuoden 1945 

elokuvaa. Tutkielmani systemaattinen rakenne palvelee myös lähtökohtaani elokuvan 

vaikuttavasta ja sosiaalisesta luonteesta, sillä kronologinen rakenne voisi houkutella 

yhdistämään ilmiöt suoraan verrannollisiksi elokuvien syntyajankohtaan, ikään kuin 

absoluuttisena heijastuksena ajasta.  

Hyödynnän tutkielmassani kontekstuaalista tutkimusmenetelmää, jossa konteksti 

rakentuu lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden tulkinnasta. Menetelmän vaarana on 

se, että konteksti otetaan valmiiksi annettuna aiemmasta tutkimuksesta tai rajataan 

 
8 Honka-Hallia 1990, 37. 
9 Honka-Hallila 1990, 32. 
10 Korhonen 2002, 40–58. 
11 von Bagh 1990, 30. 
12 Honka-Hallila 1990, 32, 36. 
13 Korhonen 2002, 53. 
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vastaamaan tutkijan ennakko-oletuksia. Tätä ongelmaa välttääkseni olen pyrkinyt 

etenemään aineistolähtöisesti, eli tarkastelemalla mitä sotaan liittyviä ilmiöitä 

elokuvasarjassa esiintyy ja miten niitä kuvataan. Sen jälkeen olen lähtenyt 

tarkastelemaan näiden ilmiöiden historiallisuutta.14 Ongelma välttyy myös sillä, ettei 

Suomiselokuvia ole juurikaan tutkittu. Poikkeuksena vaikuttaa olleen Suomisen Olli 

yllättää -elokuva, jota Raija Talvio ja Minna Vuorio-Lehti ovat käsitelleet 

artikkeleissaan koskien käsikirjoitusta ja koulutusta. Myös Aino Alasmaa on käsitellyt 

maisterintutkielmassaan kyseistä elokuvaa ja sen sotailmentymiä muiden sota-aikaisten 

elokuvien ohessa. Täten myös muut Suomiselokuvat huomioonottava tutkielma voi 

tuoda uusia näkökulmia. Lisäksi Niilo Rantala on käsitellyt teologian 

maisteritutkielmassaan 1930- ja 1940-luvun kotimaisia elokuvia moraalin näkökulmasta 

tarkastellen hieman myös Suomisia. 

Sota-ajan elokuvia käsittelevien tutkimusten osalta olen erityisesti hyötynyt Jari 

Sedergrenin propagandaa ja sensuuria käsittelevästä väitöskirjasta Filmi poikki... 

Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939–1947 (1999.) Sedergren on 

tutkimuksessaan tuonut esille sodan aikaiset sensuuriperusteet, jotka ovat auttaneet 

minua tulkitsemaan niitä tapoja, joilla sota-aikaan kytkeytyviä ilmiöitä Suomisissa 

kuvataan sekä pohtimaan mahdollisia syitä näiden kuvaustapojen taustalla. Lisäksi olen 

hyötynyt Anu Koivusen sotavuosien naiskuvaa käsittelevästä lisensiaattityöstä 

Isänmaan moninaiset äidinkasvot. Sotavuosien suomalainen naisten elokuva 

sukupuoliteknologiana. (1995) Koivunen on tutkimuksessaan käsitellyt sitä, kuinka 

(nais)sukupuolta esitettiin ja rakennettiin sota-ajan elokuvissa. Tämä näkökulma on 

auttanut minua huomaamaan, että myös Suomisissa esitettiin ja rakennettiin sukupuolen 

lisäksi muitakin identiteettejä ja rooleja. Sedergrenin ja Koivusen tutkimuksista nousee 

esille myös integraatiopropagandan käsite, josta olen hyötynyt tutkielmassani. Kyseessä 

on Jacques Ellulin näkemys propagandasta vakauttavana, konsensusta luovana sekä 

uskomuksia, ajattelua ja käyttäytymistapoja yhdistävänä.15  Aiempi tutkimus käsittelee 

siis muun muassa propagandaa, sensuuria, sukupuolta, moraalia ja koulutusta. Nämä 

ovat niitä ilmiöitä, joita olen havainnut Suomisissakin esiintyvän. Näin tutkielmani 

täydentää aiempia tutkimuksia sota-aikana tuotetuista elokuvista ja osallistuu niistä 

käytävään keskusteluun. 

 
14 Saarelainen 2012, 244–266. 
15 Sedergren 1999, 32–34 & Koivunen 1995, 19. 
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1 SOTA-ARKI SUOMISISSA 

 

Sota-aika määritellään toisen maailmansodan aikaisessa Suomen historiassa koskemaan 

vuosia 1939–1945. Aikarajaus sisältää talvisodan, sitä seuranneen välirauhan, 

jatkosodan sekä Lapin sodan. Toinen maailmansota oli totaalista sotaa, eli se kosketti 

koko kansakuntaa ja edellytti käyttämään kaikkia kansakunnan resursseja 

sodankäyntiin. Siviilit osallistuivat sotatoimien mahdollistamiseen työnteolla ja 

elinkeinonsa karsimisella, mutta olivat myös itse sotatoimien kohteina. Jako ase- ja 

kotirintamaan kertoo, että sotaa käytiin todellisuudessa kahdella rintamalla. Suomisissa 

korostuu kotirintama, eikä aktiivisia aserintaman toimia nähdä. Kotirintaman merkitys 

käytännöllisten työtehtävien lisäksi oli toimia ennen kaikkea henkisenä motivaattorina. 

Sari Näreen mukaan taistelevia miehiä motivoikin erityisesti kodin ja perheen 

suojeleminen.16 

 

1.1 Suomiset lasten edustajina ja kasvattajina 

 

Lasten roolin huomioiminen on tutkimuksellisesti tärkeä, sillä Suomisen Olli -sarjaa 

suunnattiin kokoperheen tavoin myös lapsille ja sen keskeiset hahmot olivat lapsia. 

Lapset olivat siis keskeisiä Suomisten vastaanottajia, että esittäjiä. Lapset ovat aina 

täysin viattomia sotatoimiin, jotka vaarantavat heidän kehityksensä ja henkensä. Koska 

toinen maailmansota oli totaalista sotaa, myös lapsilla oli siinä oma roolinsa. Heistä tuli 

tunteidensa kieltäjiä ja vanhempien murheiden kannattelijoita. Kaaoksellinen aika 

keskeytti turvallisen arjen ja koulutyön sekä kutsui työtehtäviin.  Käsitys lapsuudesta ja 

kasvatuksesta oli toisen maailmansodan aikana täysin toisenlainen kuin nykyään: lasten 

nähtiin olevan ikään kuin pieniä aikuisia, joiden odotettiin kurin ja nuhteen avulla 

itsenäistyvän erittäin varhain.17 

Suomisen perhe -elokuvassa (1941) tulee esiin talvisodan aikaiset lasten 

maanpuolustustehtävät. Ollin pikkusisko Pipsa on ollut mukana pikkulottatoiminnassa, 

joka kuului Lotta Svärd-järjestön alaisuuteen. Pikkulottien työtehtäviin saattoi kuulua 

 
16 Näre 2008b, 11. 
17 Näre & Kirves 2007, 12–17. 
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esimerkiksi leipominen, kutominen, erilaiset keräykset ja köyhien auttaminen.18 Olli 

taas on toiminut esikunnan lähettinä, mikä kuuluikin sotilaspoikien perustehtäviin 

vartiointitöiden ohella.19 Elokuvassa ei käsitellä Ollin ja Pipsan kokemuksia näistä 

tehtävistä. Kuitenkin näihin tehtäviin osallistuminen halutaan tuoda esille, jonka voisi 

ajatella olevan kannanotto myös lapsia koskevan isänmaallisen 

maanpuolustustoiminnan puolesta.  

Sota-aika teki koulunkäynnistä katkonaista20, mikä tulee myös ilmi Suomisen 

perhe -elokuvassa (1941): talvisodan takia koulut ovat olleet kevään kiinni.21 Aino-äiti 

sanookin Väinö-isälle: ”Tämä kouluton kevät ei ole ollut Ollille ja Pipsalle hyväksi, 

heidät täytyy panna työhön.” Työ tarkoitti tässä yhteydessä itsenäistä koulutyötä. Koulu, 

sen merkitys sekä haasteet tulevat esille kaikissa Suomisten elokuvissa. Ajan 

opetushenki oli isänmaallisuuden sävyttämää ja koulutus esiintyy Suomisissakin lasten 

tärkeimpänä tehtävänä. Lapsia pyrittiin ohjailemaan siveellisiksi ja tuottaviksi 

kansalaisiksi hyödyntämällä esimerkiksi Vänrikki Stoolin tarinoita, jotka kumpuavat 

uhrimieltä.22 Näin tapahtuu myös Suomisen Ollin tempaus -elokuvassa (1942), jossa 

koulussa ulkolukuläksynä on loppuosa runosta ”Vänrikin markkinamuisto.” 

Suomisen Ollin tempaus -elokuvassa (1942) korostuu lasten osallistuminen 

työhön. Olli ja hänen kaverinsa Jaska karkaavat tavoitteenaan päästä Savijärven 

raivausleirille, jossa pääsisi olemaan hyödyksi isänmaalle ja tekemään miesten töitä. 

Sota-aika toi lapset ja nuoret mukaan työtoimintaan erilaisten talkootöiden ja työleirien 

kautta. Näiden töiden tavoitteena oli saada nuoret auttamaan esimerkiksi evakkoja, 

sotaorpoja ja muita sodasta kärsineitä. Lisäksi töillä haluttiin jakaa sodan kuormaa ja 

korostaa työn sosiaalista sekä kasvattavaa luonnetta. Jopa 10-vuotiaat velvoitettiin 

epävirallisesti työhön.23 Erilaiset työleirit ja työpalveluun osallistuminen koettiin 

isänmaalliseksi velvollisuudeksi.  Työpalveluun hakeutumisen taustalla oli esimerkiksi 

halu osallistua sotaponnisteluihin ja yhteishengen kokeminen. Joillekin nuorille leireille 

osallistuminen oli protesti luokkayhteiskuntaa kohtaan talvisodan hengessä.24 Tällaisena 

 
18 Kirves 2008, 99–104, 118–120. 
19 Näre 2008a, 155. 
20 Tepora 2007, 55. 
21 Suomen kansallisfilmografia 2, 664: Elokuvan käsikirjoitus sijoittuu vuoden 1940 kevääseen ja kesään. 
22 Tepora 2007, 62–65. 
23 Kirves & Näre 2008, 65–72. 
24 Kirves & Näre 2008, 79–81. 
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se näyttäytyy myös Ollin kohdalla, vaikka päällimmäisenä syynä onkin karata omia 

kolttosia. Hän jättää isälleen kirjeen:  

Rakas isä. Ei minusta ole lukualalle, eikä järjestyneeseen 

yhteiskuntaan. Lähden toverini kanssa sinne missä tarvitaan 

todellista miehen työtä. 

Olli ja Jaska menevät karkureissullaan Mattilan tilalle töihin. Tilalla on 

orpovauva, jonka äiti kuoli siirtolaisena samassa talossa. Mattilat suunnittelevat 

antavansa vauvan lastenkotiin, sillä he eivät voi pitää häntä. Elokuva tuo esille sodan 

seurauksia; ihmiset ovat joutuneet jättämään kotejaan ja elämään siirtolaisina. Lisäksi 

lapsia on jäänyt orvoksi. Pojat karkaavat myös Mattilan tilalta orpovauva mukanaan ja 

pohtivat mitä vauvalle tehdään. Jaska toteaa tähän: ”Viedään se meille! Meiltä kuoli 

tommonen samanlainen ja mutsi poras niin kauheasti.” Jaskan sisaruksen kuolinsyytä ei 

mainita. Lapsikuolleisuus nousi sota-aikana, kun niukka ravinto altisti lapsia erilaisille 

puutos- ja kulkutaudeille ja huono hygienia ripulille sekä tulehduksille. Lisäksi 

pommitukset aiheuttivat vaaraa erityisesti kaupungeissa ja lisääntynyt työtaakka rasitti 

maaseudun lapsia.25 Jaskan kommentti kertoo lapsikuolemien lisäksi lapsen halusta 

lohduttaa ja auttaa äitiä. Sota-aikana monet lapset kantoivat vanhempiensa murheita. 

Tämän takia he pyrkivät käytöksellään rauhoittamaan heitä, olemaan mahdollisimman 

vähän taakaksi ja oppivat pidättelemään tunteitaan.26 Jaska ymmärtää äitinsä surun ja 

sisaren menetyksen, mutta vaikuttaa tukahduttavan omat tunteensa olemalla reipas. 

Kyseinen elokuva ottaa kantaa myös ajan sosiaalisiin ongelmiin ja 

väestökysymyksiin. Kadoksissa on 30 000 markkaa, jotka löytyvät orpovauvan luota. 

Pipsa sanookin ”Katsokaa, näin se palkitsi sen, että me sen pelastimme.” Sotaorvon 

pelastaminen rinnastetaan palkitsemiseen. Jaskan perhe päättää adoptoida orpovauvan ja 

samassa elokuvassa myös Ollin perhe on saanut perheenlisäystä: kaksoset Matin ja 

Marjan. Seere Salminen, eli toinen käsikirjoittajista on kertonut Suomisten adoptoineen 

nämä sotaorvot Väestöliiton vaatimuksesta: Suomisten lapsilukua oli lisättävä.27 

Elokuvassa Matti ja Marja ovat vain ilmestyneet Suomisten perheeseen, eikä heidän 

taustastaan kerrota. Todellisuudessa nämä kaksosten näyttelijät olivat talvisodan 

päättymispäivänä syntyneet orposisarukset, jotka ohjaaja Saarikivi puolisonsa kanssa 

 
25 Näre & Kirves 2007, 20–23. 
26 Näre & Kirves 2007, 12. 
27 Honka-Hallila 1990, 32 & Koivunen 1995, 60. 
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adoptoi.28 Elokuva kannustaa niin sotaorpojen adoptointiin kuin lapsiluvun 

kasvattamiseen. Tämän motiivina vaikuttaa olleen niin yhteiskunnallinen tilanne kuin 

ohjaajan henkilökohtainen toiminta. 

Suomisen taiteilijat -elokuvassa (1943) lapset keräävät rahaa hankkiakseen 

Koivulan köyhälle kuusilapsiselle leskiäidille lehmän, kun perheen ainoa lehmä kuoli. 

Kaatuneiden omaisten taloudellinen tilanne oli sodan ja jälleenrakennuksen aikana 

haastava. Pienten lasten hoitaminen rajoitti leskiäitien osallistumista työelämään, eikä 

maaseudulla kodin ulkopuoliseen ansiotyöhön ollut juuri mahdollisuuksia.29 Kun lasten 

rahakeräyksen varat eivät riitä, järjestetään iltamat, jotka alkavat Ekan soittaessa 

harmonikalla Porilaisten marssin. Sen jälkeen Olli saapuu pitämään vetoavan puheen: 

Arvoisat kansalaiset. On sanottu, että ihminen elää pelkästään 

leivällä, vaan se tarvitsee myöskin maitoa. Mehän kaikki tiedämme 

sen suuren onnettomuuden, joka on kohdannut Koivulan emäntää 

ja hänen lapsiaan. Kansalaiset! Meidän on nyt noustava 

auttamaan häntä, se on meidän velvollisuutemme hänen sankarina 

kaatunutta miestään kohtaan. Meidän on nyt hankittava hänelle 

uusi lehmä, josta vuotaa uusi elämä tälle kovia kokeneelle 

perheelle. 

Ollin puhe ilmaisee ajan nationalistista henkeä ja noudattaa sodanaikaisten puheiden 

retoriikkaa, jossa viitataan muun muassa uhrien velvoittavuuteen ja edessäpäin 

koittavaan ”uuteen huomiseen.” Tällaisia puheita esitettiin esimerkiksi 

sankarihautajaisissa: kaatuneiden veri oli kansakunnan uutta elämää vuotava lähde.  

Lisäksi puhe kertoo omalla tavallaan lasten maailmasta sota-aikana. Sota-aika 

vaikutti lasten leikkeihin, samaistumisen kokemuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. 

Leikeissä toistettiin ja jäljiteltiin ajan isänmaallista henkeä, juhlallisia seremonioita, 

menetyksiä, sotatapahtumia ja haettiin samaistumisen kohteita.30 Porilaisten marssi tuo 

arvokkuuden ja isänmaallisuuden tuntua. Kun lehmää viimein viedään Koivulaan, Olli 

sanookin: ”Mä tunnen olevani kuin sotapäällikkö sotajoukoissa edessä, sotasaalista 

kuljetetaan riemusaatossa.” Ollin sotakiinnostus näkyy myös elokuvassa Suomisen Ollin 

tempaus (1942). Olli on kiinnostunut aseista ja pihistää Lasselta patruunoita. Hän pitää 

koulussa esitelmän aseiden kehityksestä ja on tuonut luokkaan kotitekoisen pommin, 

joka vahingossa räjähtää. Leikit saattoivatkin yltyä vaarallisiksi, kun sotatarvikkeet 

 
28 Suomen kansallisfilmografia 3, 118. 
29 Hietanen 1990b, 336. 
30 Tepora 2007, 32–44. 
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päätyivät lasten käsiin. Oikeiden ammusten ja räjähteiden kanssa leikittiin 

todenmukaista sotaa ja haviteltiin urhoollisuuden kokemuksia.31  

Suomisen taiteilijat -elokuvassa (1943) Olli ja Eka auttavat vilpillisesti Pipsaa 

saamaan pääroolin koulun näytelmässä. Eka saa päärooliin valitun Kaijan esittelemään 

hänelle ja Suomisten vaarille koulua ja sen uutta pommisuojaa, johon Eka lukitsee 

heidät. Pommisuoja oli sodan aikana etenkin helsinkiläisille lapsille tuttu paikka. 

Elokuvassa pommisuoja ei herätä pelkoa, vaan pientä suuttumusta ja turhautumista 

näyttäenkin ehkä toisenlaista todellisuutta siitä. Lapset yrittävät iltamyöhällä mennä 

vapauttamaan pommisuojaan lukittuja, mutta jäävät poliisille kiinni ja joutuvat 

kamarille. Lapsilla olikin ulkonaliikkumiskielto yhdeksästä eteenpäin.32 Suomisissa 

esitetään opettavaisia tarinoita siitä, minkälaista käytöstä ja toimintaa sota-aikana 

lapsilta odotettiin. Maanpuolustus- ja työtoimintaan osallistuminen sekä sodasta 

kärsineiden auttaminen on hyväksyttävää, mutta vilpillinen toiminta, koulutyön 

laiminlyönti sekä vaaralliset leikit eivät. Elokuvilla vaikuttaa näin olleen 

kasvatuksellinen rooli. 

 

1.2 Kansanhuolto ja ankara kontrolli 

 

Sota vaikutti elinkeino- ja talouselämään merkittävästi, kun vienti ja tuonti tyrehtyivät 

lähes täysin Euroopan sekavan tilanteen takia. Pulaa ja puutetta tuli kaikesta. 

Toimenpiteitä varten perustettiin kansanhuoltoministeriö syksyllä 1939. Sen tehtävänä 

oli säännöstelytoimien toteuttaminen ja suunnittelu niin että sekä armeija että 

siviiliväestö saavat riittävän huollon poikkeusoloissa. Tätä tehtävää toteutettiin muun 

muassa kartoittamalla kaikki keskeiset elintarvike- ja raaka-ainevarastot sekä 

maatalouden ja teollisuuden kannalta keskeiset laitteet ja koneet, ottamalla näitä haltuun 

takavarikoimalla, asettamalla luovutusvelvollisuus maatalouden tuotteille sekä 

rajoittamalla jakelun määrää kuluttajille ostokortein. Säännöstelyn piiri kasvoi koko 

ajan ja kattoi lopulta liki kaikki elämän eri osa-alueet.33  

Kahvi oli yksi ensimmäisistä säännösteltävistä tuotteista sokerin ja bensiinin 

lisäksi. Muista tuotteista poiketen sen säännöstely toteutettiin porrastetusti: rajoittamalla 
 

31 Tepora 2007, 45–47. 
32 Näre 2007, 196. 
33 Rantatupa 2004, 452–453 & Jaatinen 2008, 115–120. 
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jakelun määrää, nostamalla sen hintaa lisäverolla, valmistamalla korvikekahvia ja 

lopulta kahvin vastiketta, joka ei sisältänyt enää ollenkaan kahvia.34 Suomiset ovat 

suomalaisten tapaan kahvinjuojia ja tietyt tilanteet vaativat juuri oikeaa kahvia. Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi Ollin isosiskon Elinan ylioppilaaksi valmistuminen Suomisen 

perhe -elokuvassa (1941), isän hermostuminen Ollin karkaamisesta Suomisen Ollin 

tempaus -elokuvassa (1942) sekä poliisikamarilta kotiutuminen Suomisen taiteilijat -

elokuvassa (1943.) Suomisten kotiapulainen Hilda toteaakin: ”Ei Hilda mitään 

korviketta anna tämmöisenä päivänä, kun herrasväki on päässyt pois vankilasta. Oikeet 

kahveet Hilda järjestää!”  

Säännöstely lähti kunnolla liikkeelle välirauhan aikana.35 Suomisen perhe -

elokuvassa (1941) Väinö-isä törmää vanhaan koulukaveriinsa Sami Nenoseen, joka on 

asunut Amerikassa, muuttanut nimensä Sam Nelsoniksi ja on nyt osakekaupoilla 

menestynyt liikemies. Nenonen ja hänen vaimonsa Thelma houkuttelevat isä-Suomisen 

mukaan osakekeinotteluun. Elokuvassa tapahtuukin äkkirikastuminen vasta alkaneen 

säännöstelyn ympäristössä, kun osakkeet osoittautuvat voitokkaiksi. Isä päättää laittaa 

asunnon remonttiin. Hilda taivastelee: ”Mitäs peliä tämä on? Kaikki ovet auki ja talo on 

kuin pommituksen jäljiltä!” Koti tosiaan on myllätty ja luo Hildan kommentin kanssa 

ikään kuin käänteisen vertauksen sodan tuhoihin ja kodin menetykseen. Pipsakin 

purskahtaa itkuun kuin evakkolapsi nukkensa perään. Perhe joutuu totuttelemaan uuteen 

elämään: Aino-äiti saa hienon iltapuvun, taloon ilmestyy radio, Hildan apulaiseksi tulee 

sisäkkö, eikä hernekeittoa enää tarjota torstaina. Raha pistää Suomisten päät sekaisin, 

perhe erkaantuu toisistaan ja Väinö menettää kaikki perheen säästörahat. Loppujen 

lopuksi onnellisuutta tuo perheen läsnäolo ja perinteiden säilyttäminen. 

(Aino-äiti): Väinö kulta... Me aloitamme taas alusta, me panemme 

sisäkön pois, elämme taas kuten ennenkin: säästäväisesti ja 

kunniallisesti. 

(Väinö-isä): Ja syömme hernesoppaa torstaisin! 

Kuvaava opetus tulee myös Ainon ja Hildan keskustelussa, jossa he toteavat, ettei raha 

tuo aina onnea, vaan voi pikemminkin viedä sen. Tällaisilla opetuksilla on varmasti 

ollut mielialoihin kohdistuvaa vaikutusta säännöstelytoimet aloittaneessa ja sodan 

runtelemassa maassa.  

 
34 Jaatinen 2008, 115, 126–127. 
35 Jaatinen 2008, 115. 
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Suomisen Ollin tempaus -elokuvassa (1942) Olli ja Jaska ovat karkuteillä. Hilda 

epäilee vintiltä kuuluvien äänien perusteella Ollin piileskelevän siellä. Vintiltä löytyy 

kuitenkin peitteen suojassa röhkivä porsas. Hilda sanoo nyt ymmärtävänsä, miksi 

Kankkusen rouva oli lupaillut syksyksi kortitonta lihaa. Kaupungeissa alettiinkin 

lihatuotannon kasvattamiseksi pitämään sikoja, kanoja, lampaita ja kaneja, jotka 

asustelivat keittiöissä ja kylpyhuoneissa.36 Piilotellut eläimet olivat yksi osa 

säännöstelyrikollisuutta.37 Hilda toteaakin tilanteesta: ”Kyllä mun tekis niin mieli 

painua nyt suoraan kansanhuoltoon.” Varatuomarina työskentelevä Väinö-isä kuitenkin 

toppuuttelee, mikä kertoo mustan pörssin tavallisuudesta, naapurisovun säilyttämisestä 

yhtenäisyyden hengessä ja halusta olla rasittamatta viranomaisia. Onhan Ollin 

katoaminen piiloporsasta isompi asia. Vaikka säännöstelyrikollisuutta pyrittiin 

kitkemään, ei pienimuotoiseen salakauppaan viranomaiset aina pystyneet puuttumaan, 

eikä siihen ollut aina edes tarvetta.38   

Erilaisten säännöstely- ja omaisuusrikosten määrä kasvoi pitkittyneen jatkosodan 

aikana. Martti Turtolan mukaan tämän taustalla oli yksinkertaisesti pula-ajan puute sekä 

sallivampi oikeustaju säännöstelyrikkomusten suhteen.39 Ehkäpä juuri pula ja puute 

muuttivat tätä oikeustajua. Silvo Hietasen mukaan sota-aika synnytti uuden moraalinsa, 

joka osaltaan ajoi rehellisetkin suomalaiset ”tilaisuusrikollisiksi.” Toisaalta hän nostaa 

esille myös ”todelliset rikolliset.”40 Tällaisia nähdään myös Suomisen Olli yllättää -

elokuvassa (1945). Vaikka sota on päättynyt, niin talouden kontrolli jatkuu edelleen. 

Viimeiset säännöstelymääräykset purettiinkin vasta vuonna 1954.41 Elokuvassa pojat 

tapaavat rouva Zuleima Johanssonin, joka haluaa sijoittaa varoja reaaliomaisuuteen 

koruja ostamalla. Hän ei voi itse ostaa koruja, koska ”nykyään on niin ankara kontrolli.” 

Hän korostaa, ettei kyse ole mistään rikollisesta toiminnasta, vaan rehellisestä 

kaupanteosta. Pojat päättävät hyvässä uskossa auttaa rouvaa ja saavat tuntuvan 

palkkion.  

Hannu Salmen mukaan monet sota-ajan elokuvat pyrkivät osoittamaan katsojille, 

ettei mitään ratkaisevaa ole tapahtunut. Siksi suurin osa elokuvista oli kaukana 

säännöstely-yhteiskunnasta ja tarjosi pukuloistoa, kuten Kulkurin valssi vuodelta 

 
36 Rantatupa 2004, 491 & Jaatinen 2008, 124–125. 
37 Rantatupa 2004, 495. 
38 Rantatupa 2004, 499. 
39 Turtola 2008, 226, 235, 244. 
40 Hietanen 1992, 164–169. 
41 Jaatinen 2008, 146. 



14 

 

1941.42 Tässä suhteessa Suomiset eroavat valtavirrasta, sillä perhe eli katsojiensa kanssa 

samassa ajassa ja oli siksi helposti samaistuttava. Hintojen nousu, korttikauppa, 

kansanhuolto ja korvikkeet nousevat esille erityisesti kolmessa ensimmäisessä 

elokuvassa. Jari Sedergrenin mukaan realismi, jota Suomisissakin esiintyy, oli 

tyypillistä sota-ajan elokuvapropagandalle.43 Suomiset antavat opetuksia siitä, ettei raha 

ole tärkein, rikollisuuteen ja keinotteluun ei tule lähteä ja että taloudellisissakin 

haasteissa on kyse yhteisistä talkoista. Taloudellista ja yhteiskunnallista kuvaa on 

kuitenkin siloteltu, eikä täydellistä puutetta nähdä. Tämä kertoo sota-aikaisten elokuvien 

tehtävästä pitää yllä positiivista mielialaa. Suomiset tarjosivat ideaalia, joka oli 

realistisempaa saavuttaa kuin pukuloisto.  

  

 
42 Salmi 1993a, 192. 
43 Sedergren 2009, 178. 
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2 SELVIYTYMISTÄ ITSEMÄÄRITTELYN KEINOIN  

 

Totaalinen sota ei kotirintamalla johtanut vain arjen muutoksiin, vaan se vaikutti myös 

syvälle mieliin ja identiteettiin. Sota voi johtaa kollektiiviseen traumaan sekä 

kokemusten kieltämiseen ja mitätöimiseen. Sari Näre onkin todennut 

puhekyvyttömyyden ja vaikenemisen olleen tyypillinen tapa käsitellä sota-ajan 

traumoja.44 Sota asettaa kaiken perustavanlaatuiseksi koetun uhanalaiseksi, mikä voi 

johtaa suoranaiseen identiteettikriisiin sekä tarpeeseen määritellä ja puolustaa itseä.  

Tällaiseen itsemäärittelyyn liittyy olennaisesti myös toiseuttaminen, eli ulkoryhmän 

määrittely ja erottelu itsestä. Usein itsemäärittelyssä sisäryhmä koostuu myönteisistä 

piirteistä, toiseuttamisessa ulkoryhmä (esim. vihollinen) taas negatiivisista piirteistä.45 

Näissä prosesseissa myös propagandalla on oma roolinsa.  

Silvo Hietasen mukaan Suomisen perhe edusti katsojilleen ”varmaa ja taattua 

turvapaikkaa sodan epävarmuudessa.”46 Anu Koivusen mukaan taas Suomisen perheen 

elokuvat olivat Suomen Filmiteollisuuden tuotannonjohtaja T.J. Särkälle taloudellisen 

projektin lisäksi myös tietoinen kansanvalistuksellinen projekti. Hänen mukaansa 

Suomisia voi tarkastella ikään kuin ”käytösoppaina” alemmille luokille. Ne 

markkinoivat porvarillista perheideologiaa- ja sukupuolirooleja sekä opettivat kontrollia 

ja itsehillintää. Kansanvalistuksellinen tarkoitus häivytettiin Koivusen mukaan me-

retoriikalla.47 Hietasen ja Koivusen näkemyksissä ilmenee erilaiset tulkinnat siitä, 

olivatko sota-aikana tuotetut elokuvat eskapistisia ja viihteellisiä, vai vaikuttamiseen ja 

vakauttamiseen tähtääviä integraatiopropagandan välineitä. 

 

2.1 Moraalinen ohjaus ja suomalainen ideaali 

 

Suomisen taiteilijat -elokuvassa (1943) lapset päättävät hankkia Koivulan leskiäidille 

lehmän. Sota-aika kasvattikin osallisuutta vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyöhön.48 

Elokuvassa Olli pitää vetoavan puheen,49 joka ilmaisee sodan aikaista nationalistista 

 
44 Näre 2007, 212–213. 
45 Vuorinen 2005, 246–248. 
46 Hietanen 1990a, 204. 
47 Koivunen 1995, 60, 63–65. 
48 Hietanen 1990b, 326. 
49 ks. kappale 1.1. 
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henkeä. Sankarivainajien epäitsekkyys toimi esimerkkinä ja velvoitteena muille.50 

Elokuvan yhtenä kantavana teemana onkin epäitsekäs hyväntekeväisyys ja yhteishyvä. 

Toisena teemana on vastakohtana pyrkimys menestymiseen itsekkäin keinoin, joka 

osoittautuu huonoksi vaihtoehdoksi ja johtaa poliisikamarille. Nämä teemat ikään kuin 

pureutuvat Snellmanilaiseen siveysoppiin, jossa yksilön etu toteutuu yhteisöä 

palvelemalla.51 Elokuva on kuvattu vuonna 1943, jolloin yleinen uhrimieli ja 

sotainnostus oli alkanut heikkenemään venyneen asemasotavaiheen takia. Toisin kuin 

voisi luulla, tämä johti sankarivainajien merkityksen entistä voimakkaampaan 

korostamiseen.52 Ajankohdan huomioon ottaen, Ollin puhe näyttäytyy ikään kuin 

kansallisena kannanottona ja vetoomuksena henkisen kestokyvyn sekä sosiaalisen 

vastuuntunnon ylläpitämisen puolesta.  

Suomisen Ollin tempaus -elokuvassa (1942) teemana on yhteiskuntaluokkien 

kohtaaminen ja lähentyminen talvisodan hengessä. Olli ystävystyy työväkeen kuuluvan 

ja konttorissa juoksupoikana työskentelevän Jaska Suomisen kanssa. Jaskan isä on 

talvisodan veteraani; elokuvassa annetaan lähikuvaa Jaskan isän takkiin, jossa on JR 11 

pinssi. Kyseessä on viittaus helsinkiläiseen Ässärykmenttiin, jossa kehkeytyi 

poikkeuksellisen voimakas yhteenkuuluvuuden tunne, ”asevelihenki.”53 Talvisodan 

päätyttyä Ässärykmentti perusti aseveliyhdistyksen ja toimi esikuvana muun muassa 

valtakunnalliselle Suomen Aseveljien Liitolle.54 Olli kehuu Pipsalle Jaskan perhettä: 

Hei kuule, ne on erireilua väkeä, oikea aseveliperhe! Heh ja eiks 

oo vitsikästä, että niittenkin nimi on Suominen! 

Viittaukset ässärykmenttiin ja asevelihenkeen sopivat hyvin elokuvan käsikirjoituksen 

ajalliseen sijoittumiseen kuin myös kuvausajankohtaan.55 Talvisodan henki oli tuoreessa 

muistissa ja sitä tarvittiin jälleen jatkosodan sytyttyä. Lisäksi viittaus ässiin tuo esille 

Helsingin paikallista historiaa. Eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien yhtenäisyyttä 

korostettiin elokuvassa samalla sukunimellä ja perheitä lähensi myös yhteinen huoli 

poikien karkureissusta. Lopuksi perheet kahvittelevat saman pöydän ääressä ja Olli 

huudahtaa ”Eläköön Suomiset!” Anu Koivunen onkin todennut Suomisten tuottajana 

 
50 Tepora 2008, 110–111. 
51 Kirves 2008, 116. 
52 Kemppainen 2006, 234, 239. 
53 Harinen, Nordberg, Lindgren 2010, 102–103. 
54 Harinen, Nordberg, Lindgren 2010, 311–318. 
55 Suomen kansallisfilmografia 3, 118: Elokuvan käsikirjoitus sijoittuu vuoteen 1941 aikaan ennen 

jatkosodan alkua. Jatkosodan syttymisen vuoksi kuvaukset päästiin toteuttamaan vuonna 1942. 
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toimineen T.J. Särkän mieltäneen elokuvan tehtäväksi sovittaa ja lieventää 

väestöryhmien välisiä vastakkainasetteluja.56  

Toisaalta Suomisissa korostuu vahva luokkatietoisuus, kun juuri keskiluokkainen 

porvariperhe asetetaan tavallisen suomalaisen perheen ihanteeksi ja esikuvaksi, eli 

”arjen ja tavallisuuden representaatioksi”, kuten Ari Honka-Hallila on todennut.57 Myös 

Anu Koivusen näkemys Suomisista kansanvalistuksellisena projektina ja 

”käytösoppaana” alemmille luokille58 osoittaa luokkatietoisuutta ja porvarillisen 

perheideaalin korostamista. Suomisilla on kotiapulainen Hilda, joka edustaa alempaa 

luokkaa ja kommentoi keskiluokkaista elämäntapaa.59 Koulutusta korostetaan kaikissa 

Suomisen perheen elokuvissa, mutta toisaalta elokuvissa esitetään myös kommentteja 

siitä, kenelle koulutus kuuluu: työväenluokka tekee työtä ja käy ammattikursseja, 

keskiluokka taas lukee ylioppilaaksi.60 Raija Talvio onkin todennut keskiluokkaan 

kuuluvan Ollin edustavan valkoisen Suomen perintöä.61 Vaikka Suomiset edustivat 

kansallisen yhtenäisyyden henkeä, ne loivat tietynlaista ideaalia, joka rakentui 

luokkatietoisuuden ympärille. Tätä luokkatietoisuutta häivytettiin 

samaistumisprosesseilla ja mainonnan me-retoriikalla. Kaikilta tämä ideaali ei jäänyt 

huomaamatta, Hella Wuolijoki kirjoittikin työväkihenkisen Työmiehen perhe-

kuunnelmasarjan vastineeksi Suomisen perheelle.62 

Sota-aika johti perinteisten sukupuoliroolien ja perhekäsitysten murrokseen, kun 

naiset hoitivat miehille aiemmin kuuluneita velvollisuuksia ja työtehtäviä. Samaan 

aikaan perhekeskeistä ”kotikulttia” alettiin korostamaan yhä voimakkaammin. Tähän 

soveltui ajatus yhteiskunnallisesta äitiydestä, joka oli syntynyt jo ennen sotia 

naisjärjestöjen parissa.63 Etenkin ajan keskeisin naisjärjestö Lotta Svärd korosti äitiyttä 

merkittävänä naiseutta määrittävänä tekijänä. Äiti oli kodin keskeisin henkilö. Koti 

samaistettiin koko yhteiskuntaan, jolloin naisen ja äidin tehtäväksi tuli yhteiskunnan 

siveellisyyden, yhtenäisyyden ja moraalin kannattelu.64  

 
56 Koivunen 1995, 14. 
57 Honka-Hallila 1990, 32. 
58 Koivunen 1995, 60, 63–65. 
59 Koivunen 1995, 60 & Honka-Hallila 1990, 32. 
60 Vuorio-Lehti 2003, 281–282. 
61 Talvio 2019, 156. 
62 Honka-Hallila 1990, 34. 
63 Olsson 2008, 160–161 & Hytönen 2012, 26. 
64 Hytönen 2012, 31 & Olsson 2008 160–161. 
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Äidin roolin korostamista tapahtuu erityisesti Suomisen perhe -elokuvassa (1941). 

Aino ei ole innostunut osakekaupoista, eikä luota Nenoseen. Hän haluaisi viettää aikaa 

rauhallisessa kodissa ja pitää perheen koossa. Lisäksi Aino pelkää Väinön pettävän 

häntä Thelman kanssa, joka on maailmannainen, vapaa ja räiskyvä. Anu Koivusen 

mukaan kyseisessä elokuvassa Aino ja Thelma ovat kahden eri elämäntavan 

ruumiillistumia.65 Mielestäni kyseessä on tätä vielä laajempi kansallinen- ja 

arvopohjainen itsemäärittely. Thelma edustaa amerikkalaista yksilökeskeisyyttä, 

kulutusjuhlaa ja moderniutta, joihin kytkettiin moraalisia vaaroja sekä 

arvaamattomuutta. Talvisodan jälkeisessä Suomessa sen sijaan oli tarve korostaa Ainon 

edustamaa rauhallisuutta, kunniallisuutta, säästäväisyyttä, perinteisyyttä ja 

yhteisöllisyyttä. Elokuvassa kuullaan Ollin ja Pipsan ylistyslaulu äidille: 

Äidin mekin ansaitsemme Suomisen suuressa perheessä, 

Vaikka meillä isä onkin, kaikkein paras on äiti! 

Laulu on lasten mukaelma kansanlaulusta, joka alkaa seuraavasti: ”Arvon mekin 

ansaitsemme Suomen maassa suuressa”. Näin myös lasten versio samaistaa ajan hengen 

mukaisesti perheen ja Suomen maan yhteen sekä nostaa äidin roolin siinä keskiöön. 

Kansanlauluja ja isänmaallisia sävellyksiä esiintyy Suomisten elokuvissa muutenkin. Ne 

omalta osaltaan korostavat kansallista identiteettiä ja perinteisyyttä. Huomattavaa on 

myös, että perheen äidin ja isän nimet tulevat Kalevalasta; Aino ja Väinö.66  

Yhteiskunnallisen äitiyden lisäksi sota-aikana korostettiin biologista äitiyttä. 

Lotta-aatteen ja nationalistisen katsomuksen mukaisesti naisen tehtävänä oli uuden 

elämän synnyttäminen.67 Väestön hidas kasvu oli noussut keskustelun aiheeksi jo ennen 

sotia. Kun talvisota pienensi väkilukua edelleen, nousi väestökysymys uudelleen esille. 

Väestönkasvun turvaaminen nähtiin kansallisen olemassaolon edellytyksenä. Vuonna 

1941 perustettiinkin Väestöliitto ajamaan väestöpoliittista valistustyötä.68 

Väestöpolitiikka ja propaganda tuotiin mukaan myös Suomisten käsikirjoituksiin 

sotaorpojen adoptoinneilla ja lasten lukumäärään puuttumisella. Ohjausta ja 

mielipiteeseen vaikuttamista esiintyy myös Suomisen Olli rakastuu -elokuvassa (1944), 

kun Olli opettaa Ritvalle kompassin käyttöä. Ritvalla ei ole sisaruksia, jota hän 

 
65 Koivunen 1995, 61. 
66 Honka-Hallila 1990, 32–34. 
67 Kirves 2008, 116 & Hytönen 2012, 32–33. 
68 Kaarninen & Kinnunen 2009, 18 & Hietanen 1990b, 323–325 & Hytönen 2012, 32. 



19 

 

harmittelee: ”Kyllä se on noloa, kun ihmiset ennen vanhaan laittoivat niin vähän 

lapsia.”  

Sota-aikana sukupuolimoraalissa korostettiin pidättäytyväisyyttä ja aviollista 

uskollisuutta. Toisaalta moraalikäsitykset muuttuivat sallivampaan suuntaan ja 

normeista poikkeaminen kävi helpommaksi.69 Sota hankaloitti parisuhteiden ylläpitoa ja 

aiheutti huolia kumppanin uskollisuudesta. Suomisen Olli rakastuu -elokuvassa (1944) 

luutnanttina palveleva Elinan mies Lasse saapuu lomille etuajoissa, mutta Elina ei ole 

kotona. Elina toimii sairaanhoitajana ja on ollut yön sairaalakäynnillä lääkärinä 

toimivan Anteron kanssa. Lasse epäilee Elinan pettävän häntä. ”Tällaista se sitten on, 

kun mies tulee kotiin, vaimo juoksee yökaudet toisen kanssa.” Naisten moraali asetettiin 

sota-aikana erityiseen tarkkailuun. Se ei koskettanut vain äitejä ja lottia, vaan kaikkia 

naisia yleisesti. Naisten käytös ja siveellisyys yhdistettiin koko kansakunnan 

moraaliseen ja henkiseen tilaan.70 Sota-aikana ajateltiin, että jos kotirintama jaksaa, niin 

jaksaa rintamakin. Voisi sanoa, että naisten käytös ja moraali militarisoitiin. Lassen 

mustasukkaisuus Elinasta on toistuva teema Suomisten elokuvissa ja ilmaisee 

sodanaikaisia rakkaushuolia sekä pelkoja. Mitään pettämistä ei kuitenkaan tule ilmi ja 

se olisikin ollut Suomisten tehtävää, eli ”käytösoppaana” ja ihanteena olemista, vastaan. 

Kolme ensimmäistä elokuvaa olivat painotukseltaan komediaa, mutta Suomisen 

Olli rakastuu -elokuvassa (1944) korostuu romantiikan teemat. Elokuvassa kuvataan 

rakastumisia, sydänsuruja ja pettämisepäilyjä. Nämä teemat kertovat pitkittyneestä 

jatkosodasta. Ihmiset turtuivat ja kaipasivat suuria tunteita sekä pakoa sodan 

todellisuudesta. Turtuminen johti välinpitämättömämpään asenteeseen, joka ilmeni taas 

kieltojen rikkomisena ja moraalin rappeutumisena.71 Toisaalta kyseisessä elokuvassa 

pyritään vastaamaan näihin ongelmiin määrittelemällä ihanteita ja kannustamalla 

moraalin säilyttämiseen. Näin moraalin rappeutuminen ei ole vain ajan heijastus, vaan 

elokuva pyrkii myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Elokuvassa Olli saattaa 

laulunopettaja Tuulia Tähtistä kotiin ja he keskustelevat musiikkikulttuurista. Tuulia 

sanoo: 

Minä kyllä myönnän, että tanssimusiikki on hyvin rytmikästä ja 

mukaansatempaavaa, mutta useimmiten huonoa. Jos ei ihminen 

kuuntele mitään muuta kuin sitä, se turmelee ihmiseltä sielun. 

 
69 Näre 2008b, 22–23. 
70 Kinnunen 2008, 26–27 & Kirves 2008, 116. 
71 Suikkanen 2012, 64. 
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Kommentilla ikään kuin puolustetaan sodan aikaista tanssikieltoa, jota muiden 

kieltojen tavoin alettiin kansan parissa rikkoa ja vastustaa vähitellen sodan pitkittyessä. 

Tanssikielto oli voimassa talvisodan aikana ja jälleen jatkosodan alettua.72 Kielto 

purettiin kokonaan vasta vuonna 1948.73 Kiellon taustalla oli käytännöllisiä ja 

moraalisia syitä. Tanssin ajateltiin lisäävän järjestyshäiriöitä, alkoholinkäyttöä, 

sukupuolitauteja sekä houkuttelevan pommittajia. Tanssiminen nähtiin vääränä ja 

syntisenä, kun kansakunta kävi taistelua olemassaolostaan. Sen ajateltiin heikentävän 

moraalia ja puolustustahtoa sekä loukkaavan rintamalla taistelevia, haavoittuneita ja 

kaatuneita.74 Elokuvassa esitetty kommentti on itsessään moraalisesti ohjaava ja 

vaikuttava. Siinä toisaalta ymmärretään halua nauttia tanssimusiikista, mutta esitetään 

vaara turmeltuneesta sielusta. Kommentti saa lisäarvoa siitä, että sen sanoo nainen: tämä 

tukee edelleen käsitystä naisista sota-ajan moraalin vartijoina. Lisäksi nainen ei ole kuka 

tahansa, vaan ajan suosituin naisnäyttelijä ja tähti-ikoni Ansa Ikonen.  

Suomisissa määriteltiin suomalaista ideaaliperhettä ja ideaalikansalaisuutta 

korostamalla tiettyjä perustavanlaatuisiksi ja perinteiseksi koettuja arvoja, rooleja, 

käytösmalleja ja velvollisuuksia, jotka sota asetti uhatuksi. Kyseessä oli kansallinen- ja 

arvopohjainen itsemäärittely. Tässä mielessä on mielenkiintoista, että Suomisissa 

korostettua perinteisyyttä välitettiin juuri modernissa, kaupallisessa ja populaarissa 

media- ja kulttuurituotteessa, eli elokuvassa. Myös Niilo Rantala on nostanut saman 

huomion 1930–1940-lukujen elokuvista esille maisterintutkielmassaan.75 Moderni 

media onkin ollut merkittävä kulttuurisen identiteetin välittäjä ja rakentaja.76 

Siirtyminen mykkäelokuvista äänielokuviin synnytti kansallisen elokuvan,77 jonka 

kautta kansallista itsemäärittelyä voitiin toteuttaa. 

  Suomisissa korostuva nationalismi kuului ajan henkeen, tosin Hannu Salmen 

mukaan isänmaallisen ohjelmiston korostumiseen saattoi vaikuttaa myös se tosiasia, 

ettei ulkomaalaisia elokuvia voitu sota-aikana juuri esittää.78 Lisäksi on huomioitava, 

että sensuuri kielsi materiaalin, joka loukkaa tai voi heikentää kansallistunnetta sekä 

maanpuolustustahtoa.79 Tämä omalta osaltaan johti siihen, että elokuvissa korostettiin 

 
72 Suikkanen 2012, 62–63. 
73 Suikkanen 2012, 84. 
74 Suikkanen 2012, 64. 
75 Rantala 2021, 78. 
76 Kortti 2016, 147. 
77 Kortti 2016, 196–197. 
78 Salmi 1993b, 20. 
79 Sedergren 1999, 73. 
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kansallistunnetta ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat maanpuolustustahdon 

ylläpitämiseen: moraali, kuri, järjestys, velvoittavuus, perinteet ja yhtenäisyys. Valtio ja 

filmituottajat olivat yksimielisiä nationalistisen ohjelmiston suhteen.80 Voidaankin 

kysyä, oliko kyse ajan mentaliteetista vai siitä, minkä ylhäältä päin haluttiin edustavan 

kansallista mentaliteettia.81 

Elokuva on ollut merkittävä propagandakanava, jonka vaikutus tunnettiin myös 

sota-aikana. Propagandalle on tyypillistä tarjota haluttuja identifikaatiokohteita asettaen 

tällaiset yksilölliset identiteetit kollektiivisiksi malliesimerkeiksi.82 Suomisissa 

malliesimerkkinä on perhe itsessään, kansallinen yhtenäisyys, sankarivainajien 

velvoittavuus, talvisodan henki ja luokkien väliset kohtaamiset. Toisaalta valkoisen 

Suomen perintönä porvarillinen perhe edustaa tietynlaista yhteiskunnallista 

dominanssia. Kansakunnan moraali johdetaan naisen käytökseen, perhe koetaan 

yhteiskunnan tärkeimmäksi yksiköksi ja väestönkasvu kansakunnan olemassaolon 

edellytykseksi.  

Propagandalle on tyypillistä tarjota myös vaihtoehtoja näille myönteisille 

identifikaatiokohteille polarisaation kautta. Näin annetaan vastaanottajan ikään kuin itse 

tehdä valinta hyvän ja pahan välillä. Tietty identiteetti voidaan myös osoittaa 

riippuvaiseksi sotamenestykseen.83 Suomisissa tällaista vastakkainasettelua toteutetaan 

alituiseen ja niitä voisikin tulkita syntyajankohtansa perusteella myös niin, että juuri 

niissä myönteiseksi esitetyt identifikaatiokohteet ja niiden omaksuminen olisivat 

välttämättömiä sodasta selviytymisen kannalta. Niilo Rantala taas ei näe moralistista 

vastakkainasettelua propagandan keinona, vaan tyypillisenä piirteenä ajan kotimaisissa 

elokuvissa. Tämän piirteen hän katsoo pohjautuvan uskonnollismoraaliseen traditioon. 

Hän kuitenkin jakaa näkemyksen siitä, että elokuvissa esitetty ”luonnollisen 

järjestyksen” (vrt. tietyn idenfikaatiokohteen) rikkominen, koskien esimerkiksi 

sukupuolta ja luokkaa, johtaa syntiin ja asettaa koko yhteisön vaaraan. Elokuva toimii 

näin moraalisena ja kasvatuksellisena tiennäyttäjänä.84  

Suomiset ovat osa integraatiopropagandaa, sillä ne pyrkivät vakauttamaan sodan 

aikaista yhteiskuntaa, vaikuttivat ja ohjailivat mielialoja ja käsityksiä, määrittelivät 

 
80 Sedergren 2002, 81. 
81 Salmi 1993a, 152–156. 
82 Luostarinen 2002, 38 & Sedergren 2002, 74–75. 
83 Luostarinen 2002, 38. 
84 Rantala 2021, 29–31, 41–47, 78–82. 
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rooleja sekä yhtenäistivät arvomaailmaa. Suomisia markkinoitiin tavallisena 

suomalaisena perheenä, ikään kuin idealistisena ja romanttisena kansankuvauksena. 

Katsojien haluttiin samaistuvan Suomisiin sekä löytävän Suomisista itsensä. Toisaalta 

sarjan tarkoituksena vaikuttaa olleen juuri kansanvalistukselliset tehtävät, jotka 

verhoiltiin me-retoriikkaan ja tavallisuuteen, kuten Anu Koivunen on todennut.85 Tätä 

tukee myös ajan elokuvapiireissä vallinnut fennomaaninen käsitys, että kansaa voidaan 

sivistää ja yhtenäistää elokuvan avulla.86 Eli ikään kuin tehdä kansa tietoiseksi itsestään 

määrittelemällä keskeisiä kansallisia arvoja ja rooleja, jotka katsojat omaksuvat.  

Tällainen kansallinen itsemäärittely oli vastaus sotaan. Toisaalta se oli jatkumoa jo 

1800-luvulla alkaneelle kansallisuusprojektille sekä 1930-luvun filminatsionalismille.87 

Suomi itsenäisenä valtiona ja kansakuntana oli sota-aikana vielä hyvin nuori ja vaati 

vahvistusta niin olemassaololleen kuin identiteetilleen. 

 

2.2 Sopeutumisvaikeudet 

 

Suomisen Olli yllättää -elokuva (1945) käsittelee sodanjälkeisiä sopeutumisvaikeuksia 

ja sitä voisi kutsua myös ongelmaelokuvaksi. Elokuvassa jatkosota on päättynyt ja 

rauha koittanut. Olli palaa rintamalta ja Aino-äiti kehuu, kuinka Olli on kasvanut ja 

tullut leveäharteiseksi. Kun Olli laittaa siviilit päälle, selviää että hän on kasvanut ulos 

vaatteistaan. Isä antaa takkinsa Ollille ja lounaspöydässä Hilda tarjoilee Ollille 

ensimmäisenä. Elokuvassa annetaan näin ajan militaristisen mieskuvan mukaisesti 

ymmärtää, että sota tekee miehen. Kun Olli koittaa sopeutua takaisin arkeen, hänestä 

tuleekin muiden silmissä taas koulupoika ja lapsi. Hän joutuu lunastamaan miehuutensa 

uudestaan.  

Sari Näre on kutsunut sota-aikaista vanhempien harjoittamaa nuorten uhraamista 

ja militarisointia sukupolviväkivallaksi.88 Sodan lopputulos oli sotaan osallistuneille 

nuorille pettymys, eivätkä he saaneet riittävää tunnustusta työstään. 

Sukupolviväkivallan jatkoa oli sodanjälkeinen lasten ja nuorten tunteiden ja kokemusten 

 
85 Koivunen, 60, 63–64. 
86 esim. Laine 1999, 49–54. 
87 Kimmo Laine on tutkimuksessaan ”Pääosassa Suomen kansa”: Suomi-filmi ja Suomen Filmiteollisuus 

kansallisen elokuvan rakentajina 1933–1939 (1999) tutkinut 1930-luvulla syntynyttä kansallista 

elokuvaa. Hän on käyttänyt käsitettä ”filminatsionalismi” kuvaamaan tuota kansallisen elokuvan 

rakennusprojektia. 
88 Näre 2008c, 67. 
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kyseenalaistaminen; hiljaisuuden salaliitto. Rauhanehdot vaativat suojeluskuntatyön 

lakkauttamista, jolloin kyseenalaiseksi asettui myös koko nuorten tekemä 

maanpuolustustyö.89 Sota on koskettanut Ollin elämää aikuisiän kynnykselle ja 

uhraamisen eetosta on opetettu jo lapsesta saakka. Ylipäätään sota-aika vaati 

aikuistumista varhain. Olli pettyy, kun kaikki opettajat eivät arvosta ”sotasankareiden” 

tekemää uhrausta ja kotonakin isä kutsuu häntä koulupojaksi. Hän purkaa vihaisuuden 

ja katkeruuden tunteitaan: 

Puhuiko kukaan, että me olemme koulupoikia silloin kun me 

jouduimme kasarmiin ja rintamalle? Sillonku te olitte meidän 

ikäisiämme, te saitte vain tanssia ja iloita ja olla nuoria! Meille on 

sanottu vain työtä ja työtä ja velvollisuuksia viisitoista – kakstoista 

vuotiaasta saakka. Ja kun me nyt vähän koitamme ottaa takaisin, 

niin koko maailma huutaa, että: turmeltunut nuoriso, turmeltunut 

nuoriso! 

Turmeltunut nuoriso on tosin myös kuvaava nimitys tilanteelle, jossa Olli oli. 

Kuten aiemmin olen todennut, sota-aikana moraali oli koetuksella ja rikollisuuttakin 

esiintyi. Tilanne ei helpottanut välittömästi sodan päättyessäkään, sillä armeijan 

kotiuttaminen ja vapautunut viina kasvattivat hetkellisesti rikollisuustilastoja erityisesti 

väkivaltarikosten ja juopumusrikosten osalta.90 Olli kavereineen ajautuu tietämättään 

rikollisille poluille, kun he yrittävät kustantaa alkoholin ja juhlien täytteistä elämää.  

Kun Olli saa tietää olleensa osallisena rikolliseen toimintaan, hän masentuu ja kaataa 

reilusti lääkkeitä juomalasiinsa. Hän kuitenkin päätyy ajattelemaan perhettään ja kaataa 

sekoituksensa ikkunasta ulos. Myöhemmin Olli menee tunnontuskissaan avautumaan 

Lauralle: ”Kyllä tää on hirveetä tää ainainen jännitys.” Hän myös uhkaa ampua itsensä, 

mikäli perhe saa tietää hänen osallisuudestaan rikoksiin. Ollin itsemurha-aikeet ja 

ajatukset tulevat yllätyksenä edellisten harmittomien Suomisten elokuvien jälkeen, 

mutta kuvaavat sodanjälkeisiä ongelmia.  

Sodasta palasi ”tärähtäneitä” miehiä, jotka oireilivat monin tavoin. Suhtautuminen 

erilaisiin psyykkisiin ja traumaperäisiin häiriöihin oli sota-aikana paljon tiukempaa, 

eivätkä kaikki oireilevat saaneet hoitoa.91  Oireiden katsottiin johtuvan muun muassa 

hermostollisesta, älyllisestä, sielullisesta tai moraalisesta heikkoudesta. Ajan 

sotilaspsykiatrit pitivät sodan aiheuttamien henkisten rasitteiden kestämistä terveen 

 
89 Näre 2008c, 97–100. 
90 Hietanen 1992, 160, 174–177. 
91 Kivimäki 2013, 120–121. 
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miehen mittana ja kansalaisvelvollisuutena.92 Vaikka elokuva nostaakin esille 

sodanjälkeisiä sopeutumisongelmia, se toisaalta tulee toistaneeksi ajan käsityksiä. 

Elokuvassakin masentuneisuus ja hermostuneisuus johdetaan viimekädessä rikolliseen, 

kurittomaan ja moraalisesti kyseenalaiseen elämäntapaan. Sodan vaikutus ongelmiin 

kyllä tunnustetaan, mutta lopulta ikään kuin mitätöidään: kaikki on kiinni kurista ja 

ryhdistäytymisestä. Rehtori muistuttaakin pojille: ”Te tiedätte, että ilman kurinalaisuutta 

ja järjestystä yhteiskunta ei pysy pystyssä.” Aino Alasmaan mukaan elokuvassa kuri ja 

ryhdistäytymisen esitetään ratkaisuna sodan aiheuttamiin ongelmiin.93 Huomioitavaa on 

kuitenkin myös esitetyn ratkaisun mahdollinen tarkoitus, ongelmien mitätöinti ja 

kieltäminen, mikä kertoo kollektiivisesta traumasta ja hiljaisuuden salaliitosta. Alasmaa 

toteaakin: ”Onkin ikään kuin elokuva ei haluaisi suoraan myöntää sodan mahdollista 

traumatisoivuutta vaan Olli tarvitsee ahdistuksensa syyksi ylimääräistä vahvistusta.” 94 

Elokuvan lopussa Olli ryhdistäytyy ja saa valkolakin rehtorin puheen ja suvivirren 

saattelemana. Rehtori mainitsee puheessaan myös oppilaiden kaatuneet toverit, joiden 

muisto velvoittaa tuoreita ylioppilaita työssä isänmaan hyväksi. Samalla annetaan 

lähikuvaa Pro Patria-taulusta ja painotetaan sankarivainajia. Raija Talvio ja Minna 

Vuori-Lehti ovat tulkinneet kyseistä elokuvaa allegoriana Suomen sodanjälkeisestä 

tilanteesta.95 Elokuva sai myös lehdistöarvosteluissa kiitosta tuodessaan esille 

ajankohtaisia ongelmia. Toisaalta kritisoitiin myös sitä, ettei näihin ongelmiin 

paneuduttu syvällisemmin.96 Suomiset käsittelevät paljon ajankohtaisia ilmiöitä, mutta 

näen allegoria tulkinnassa myös ongelmia. Mikäli kokonainen elokuva johdetaan 

suoraan verrannolliseksi sen yhteiskunnalliseen syntytilanteeseen, taiteellinen työ, 

kerronta ja sanoma voivat jäädä varjoon. Talvio ja Vuorio-Lehti nostavatkin esille 

lisäksi elokuvan merkityksen aikaansa vaikuttavana ja sitä kommentoivana.97  

  

 
92 Kivimäki 2013, 265–287. 
93 Alasmaa 2017, 75. 
94 Alasmaa 2017, 74. 
95 Talvio 2019, 148–158 & Vuorio-Lehti 2003, 279–287. 
96 Suomen kansallisfilmografia 3, 437–438. 
97 Talvio 2019, 148–158 & Vuorio-Lehti 279–287. 
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2.3 Näkymätön vihollinen? 

 

Suomisen Olli-elokuvissa ei synny minkäänlaista suoraa kuvaa vihollisesta. Hannu 

Salmen mukaan elokuvat voivatkin paljastaa yhteiskunnallisuutensa vaikenemalla 

asioista.98 Vihollinen on näkymätön ja on haluttu myös tehdä sellaiseksi. Muutaman 

vertauskuvan vihollisesta voi kuitenkin löytää ja nämä vertauskuvat on esitetty sodan 

kannalta merkittävissä ajankohdissa. Ensimmäinen näistä viittauksista tapahtuu 

Suomisen Ollin tempaus -elokuvassa (1942), joka kerronnallisesti sijoittuu välirauhan 

aikaan vuoteen 1941, mutta jota kuvattiin jatkosodan alettua vuonna 1942.99 Elokuva 

onkin Suomisista ehkä isänmaallisin. Kun Olli pitää koulussa esitelmää aseiden 

kehityksestä, hän tulee viitanneeksi myös Daavidin ja Goljatin taisteluun. Viittaus 

muistuttaa talvisodasta, jossa Suomi sai länsimaiden sympatiat osakseen taistellessaan 

pienenä demokraattisena valtiona totaalista ja suurta Neuvostoliittoa vastaan.  

Talvisotaa verrattiinkin kansainvälisessä lehdistössä raamatullisesti Daavidin ja 

Goljatin, eli hyvän ja pahan taisteluun. Tällainen viittaus kansallista ylpeyttä 

herättävään taisteluun on yksi sotapropagandan keinoista.100 Enemmän tällä 

viittauksella halutaankin lopulta korostaa ”meitä” eikä ”heitä.” Toisaalta korostamalla 

tällaisia omia voitokkaita taisteluita, voitiin oman taistelutahdon kasvattamisen lisäksi 

myös aliarvioida vihollisen voimaa.101 

Toinen viittaus tapahtuu Suomisen Olli rakastuu -elokuvassa (1944), jota kuvattiin 

kesällä 1944.102 Olli härnää laulunopettaja Tuulia Tähtistä kirjoittamalla liitutaululle 

”Antero ei enää palaa.” Tässä viitataan selvästi Mika Waltarin samannimiseen 

pienoisromaaniin vuodelta 1940. Kyseisessä romaanissa korostetaan kansan 

yhtenäisyyttä ja nostetaan esille myös siviileihin kohdistuva tuho. Elokuvassa 

esiintyvän viittauksen romaaniin voisi nähdä jonkinlaisena piiloviittauksena sodan 

raakuuteen ja menetyksiin. Toisaalta sen voisi nähdä viittauksena myös vihollisesta. 

Romaanissa Antero ajattelee venäläisistä seuraavaa: ”..hänelle nämä eivät olleet ihmisiä, 

ne olivat harmaata, sielutonta massaa, joka oli lakaistava pois turhaa sääliä 

 
98 Salmi 1993a, 153. 
99 Suomen kansallisfilmografia 3, 118. 
100 Luostarinen 2002, 39. 
101 Wunsch 2002, 86. 
102 Suomen kansallisfilmografia 3, 374. 
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tuntematta.”103 Viittauksella voi ajatella olevan merkitystä useastakin syystä. 

Elokuvassa annetaan lähikuvaa liitutaulusta ja siinä olevasta tekstistä. Lähikuva on 

merkittävä elokuvakerronnallinen keino, jota käytetään korostamaan tai painottamaan 

tiettyjä asioita, ilmiöitä tai henkilöitä. Antero esiintyy myös elokuvassa keskeisenä 

henkilöhahmona, mikä linkittää elokuvan ja romaanin yhteen. Lisäksi elokuvan 

kuvausajankohdalla voisi nähdä olevan vaikutusta juuri kyseisen romaanin esille 

tuomiseen, sillä kesällä 1944 Neuvostoliitto aloitti odottamattoman suurhyökkäyksen 

Suomeen, joka johti suuriin miestappioihin.  

Viimeinen vertaus esiintyy Suomisen Olli yllättää -elokuvassa (1945), eli 

jatkosodan päätyttyä. Kyseinen elokuva on Suomisista ainoa, jossa sota näyttelee suurta 

roolia ja ehkä siksi onkin ollut Suomisista eniten kiinnostuksen kohteena. Tästä roolista 

huolimatta siinä käsitellään itse sotaa hyvin vähän. Raija Talvion mukaan tämä voi 

kertoa kollektiivisesta traumasta, mutta myös aiheen ajankohtaisuudesta. Sotaa ei 

tarvinnut selittää katsojille.104 Talvio on tutkinut elokuvan käsikirjoitusta, jossa 

antiikkiliikkeen omistaja on nimetty ”emigranttiryssäksi” ja hänen apulaisensa 

”paksuksi maatuskaksi.”105  Varsinaiset käsikirjoitukset eivät kuulu lähdeaineistooni, 

mutta kauppiaan venäläistausta paljastuu viimeistään hänen sanoessaan ”harasho.” 

Kauppias kertoo tuntevansa Zuleima Johanssonin, mikä ikään kuin hiljaisesti yhdistää 

venäläiset ja rikolliset toisiinsa stereotypian tavoin. Stereotyypittely onkin tyypillistä 

viholliskuvia rakennettaessa.106 Toisaalta se voi olla myös järkeistämiseen pyrkivää 

tulkintaa sodan lopputuloksesta: venäläiset varastivat meiltä (maata) = he ovat rikollisia.  

Sinikka Wunschin mukaan viholliskuvaa luodessaan talvisodan aikainen lehdistö 

loi kuvaa samalla itsestään ja lukijoistaan.107 Suomisissa taas korostetaan ja määritellään 

erityisesti itseä. Voisiko ajatella, että siinä samalla määriteltiin myös vihollista? Eli 

myönteiset identifikaatiokohteet, joita Suomisilla (ja suomalaisilla) on, ovat niitä, joita 

vihollisella taas ei ole. Wunschin mukaan viholliskuvan luomisessa korostettiin muun 

muassa venäläisten sivistymättömyyttä, taistelutahdon puutetta, sotilaallista heikkoutta 

ja epäjärjestystä,108 kun taas Suomisissa korostetaan koulutusta, maanpuolustustahtoa 

sekä yleistä yhteiskuntajärjestystä. Venäläisten julmuus ja barbaarisuus nähtiin heidän 

 
103 Waltari 1940, 71. 
104 Talvio 2019, 157–158. 
105 Talvio 2019, 156. 
106 Vuorinen 2005, 248. 
107 Wunsch 2002, 88. 
108 Wunsch 2002, 84, 86–87. 
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kansallisena piirteenään,109 Suomisissa taas kansallisena piirteenä kuvataan korkeaa 

moraalia ja Snellmanilaista arvomaailmaa. Tällainen näkökulma viholliskuvan 

määrittelyyn itsemäärittelyn kautta tuntuu kaukaa haetulta, sillä Suomisten tehtävä 

kansanvalistuksellisena projektina saa rutkasti enemmän näyttöä. Näkemys on kuitenkin 

mielenkiintoinen ja huomioonotettava, sillä itsemäärittelyyn liittyy olennaisesti myös 

toiseuden määrittely. Lisäksi ei-toivottujen piirteiden ulkoistaminen pois itsestä, 

projektio, on yksi toiseuttamisen keinoista,110 mutta toimii myös defenssinä traumalle. 

Huomionarvoinen on myös Raija Talvion näkemys Ollista ”valkoisen Suomen” 

perillisenä. Viholliskuvan luomisessa hyödynnettiinkin historiallisia tapahtumia, kuten 

vuotta 1918.111 Valkoiset pitivät punaisia maanpettureina ja samaistivat heidät 

venäläisiin112: vihollinen oli tunkeutunut punaisiin aiheuttaen näin vaaraa sisältäpäin. 

Aikalaiset kokivat yhdeksi sisällissodan syyksi alhaisen sivistystason ja siksi kansaa 

pyrittiin eheyttämään muun muassa koulutuksen avulla.113 Vaikka 1930-luvun 

eheyttämispolitiikka ja talvisodan yhteishenki olikin ”sovittanut” sisällissodan traumoja, 

ei se poistanut kaikkia kaunoja. Sisällissota onkin yksi Suomen historian tutkituimmista 

ja siten myös kiistellyimmistä tapahtumista.114 Koska ajan elokuvapiiri oli porvarillista 

ja isänmaallista, ei valkoisen Suomen perillisen korostaminen ollut sinänsä 

yllätyksellistä. Tosin sitä koitettiin myös peitellä. Suomisten ideaalia haluttiin välittää 

kaikille katsojille ja sarjan toivottiin valistavan ja kasvattavan katsojia. Ehkä myös 

varmistaen, ettei samanlaista vihollisen tunkeutumista pääse tapahtumaan. 

Sensuuri kielsi toisten kansojen loukkaamisen sekä materiaalin, joka voisi 

heikentää ulkosuhteita tai maanpuolustustahtoa.115 Mahdolliset viittaukset venäläisiin 

onkin Suomisissa tehty hyvin hienovaraisesti ja juuri tämä hienovaraisuus varmasti 

pelastikin Suomiset sodanjälkeiseltä sensuurilta. Elokuvissa harjoitettu itsemäärittely on 

toteutettu ensisijaisesti korostamalla omaa kansallista identiteettiä, eikä toiseuttamalla 

vihollista. Toisaalta tällaisen vihollisen näkymättömäksi tekemisen voisi nähdä jopa 

toiseuttamisen huippuna, vihollisen olemassaolon kieltämisenä. Vihollisen tekeminen 

 
109 Wunsch 2002, 81. 
110 Vuorinen 2005, 247. 
111 Wunch 2002, 77. 
112 Vuorinen 2005, 255–256. 
113 Tepora 2007, 62. 
114 Esim. Juha Siltala: Sisällissodan psykohistoria (2009) ja Seppo Hentilä: Pitkät varjot: muistamisen 

historia ja politiikka (2018.) Sisällissotaa on tutkittu myös historiantutkimuksen ulkopuolella, mm. 

teologiassa. Tästä esimerkkinä Niko Huttunen: Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 

1918 sisällissodan tulkinnoissa (2010.) 
115 Sedergren 1999, 73–78. 
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liki näkymättömäksi kertoo kuitenkin ennen muuta psykologisista tarpeista toimia 

uhkaa ja traumaa vastaan: kun vihollinen on tehty näkymättömäksi, ei sillä ole enää 

voimaa, eikä valtaa.  
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LOPPULAUSE 

 

Suomiset eivät ole sotaelokuvia, mutta ne sijoittuvat niin syntyaikansa kuin kerrontansa 

kautta sota-ajan ympäristöön. Lukuun ottamatta Suomisen Olli yllättää -elokuvaa sota ei 

ole elokuvien keskeisenä aiheena, vaan ennemminkin taustana ja lavasteena, jonka 

Suomiset ja katsojat jakoivat yhdessä. Suomisissa esiintyy kuvauksia sodan 

vaikutuksista lapsiin, elinkeinoelämään, identiteettiin ja psyykkeeseen. Suomiset ovat 

realistisia siinä mielessä, että ne elävät sota-ajassa, eikä ajan menetyksiä ja kohtaloita, 

kuten leskeyttä ja sotaorpoutta, säännöstelyä tai edes moraalin rappeutumisen uhkaa 

peitellä. Sota-ajasta annetaan kuitenkin siloteltua kuvaa, jossa täydellistä puutetta eikä 

sotaan oleellisesti kuuluvaa vihollista nähdä. Vihollisuuden kuvaukset ovat jääneet 

verhoiltuna marginaaliin. Suomisissa luotiin turvallisempaa yhteiskuntaa, jonka varaan 

uskoa ja joka olisi näennäisen realistisempaa saavuttaa kuin pukuloisto. Elokuvissa 

yhdistyy siis realistinen ja eskapistinen puoli. Tällaisen ”toisen” yhteiskunnan luominen 

valkokankaalle on voinut toimia kollektiivisen trauman käsittelykeinona. Toisaalta se 

oli myös elokuvantekijöille välttämättömyys, sillä sota-ajan sensuuri kielsi materiaalin, 

joka voisi heikentää puolustustahtoa, ulkosuhteita, kansallistunnetta ja mielialoja. Jos 

Suomisissa olisi esitetty totuudenmukaisempaa sota-aikaa, jossa esimerkiksi perhe 

joutuu jättämään kotinsa, isä on koko ajan rintamalla sekä kärsittäisiin todellista 

puutetta ja nälkää, se tuskin olisi mennyt läpi.  

Suomiset tarjosivat ihanteellisen kuvauksen porvarillisesta perheestä ja 

kansalaisesta. Niissä määriteltiin vahvasti esimerkiksi sukupuoli- ja perherooleja sekä 

minkälaista käytöstä odotetaan lapsilta, vanhemmilta ja ylipäätään kansalaisilta. 

Suomisten ideaali verhoiltiin ikään kuin romanttiseksi kansankuvaukseksi 

samaistumisprosesseilla ja mainonnan me-retoriikalla. Tällaiselle ideaalille oli 

sosiaalista tilausta ja niissä esiintyvä isänmaallinen henki yhdistyy elokuvan 

kansalliseen tehtävään sota-aikana. Suomisten moraaliset ja tarinalliset opetukset, 

kepeys sekä siloteltu kuva edesauttoivat osaltaan ylläpitämään henkistä kestokykyä. 

Sotaa käyvä nuori kansallisvaltio tarvitsi kuitenkin myös vahvistusta ja esikuvia 

identiteetilleen. Suomisissa toteutettiinkin kansallista- ja arvopohjaista itsemäärittelyä ja 

kansanvalistusta. Tällainen määrittely ja valistus oli perua jo fennomaaniselta liikkeeltä 

ja 1930-luvun filminatsionalismilta, mutta oli myös vastaus sodan uhkiin. Näin 

Suomiset tarjosivat näyttämön myös integraatiopropagandalle pyrkiessään 
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yhtenäistämään ja vakauttamaan yhteiskuntaa sekä määrittelemällä ja pitämällä yllä 

kansallista identiteettiä. 

Kokonaisvaltaisemman ja luotettavamman kuvan Suomisista saavuttaisi 

tutkimalla myös muita elokuviin liittyviä lähdeaineistoja, kuten tekijöiden 

päiväkirjamerkintöjä ja muistelmia, esitystietoja, käsikirjoituksia, mainoksia ja 

tuotantoyhtiöiden lehtiä sekä yleisiä lehdistöarvosteluita. Näin pääsisi paremmin selville 

tekijöiden motiiveista ja sarjan tarkoituksesta sekä Suomisten vastaanotosta ja 

vaikuttavuudesta. Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, 

että jokin sota-aikaan kytkeytyvä ilmiö ja sen kuvaus on voinut jäädä huomaamatta, 

sillä intensiivinen perehtyminen lähdeaineistoon voi sokaista. Lisäksi 

tutkimusprosessissa on täytynyt tehdä harkintaa siitä, millä ilmiöillä on merkittävää 

kytköstä juuri sota-aikaan. Olen joutunut tekemään myös rajausta Suomisissa esitetyistä 

kommenteista, mutta pois jääneet näkökulmat ovat olleet sellaisia, jotka vain 

vahvistaisivat ja toistaisivat tutkimuksessa jo esitettyjä tuloksia ja analyysia. 

Lähtökohtani elokuvien vuorovaikutuksellisesta luonteesta sekä tutkimusprosessille 

asettamani metodipohjaiset valinnat ovat voineet vaikuttaa tutkimustuloksiin ja toinen 

tutkija voisi päätyä erilaisiin tuloksiin ihan siitäkin syystä, että elokuvat ovat hyvin 

tulkinnallisia. Tutkimustulokseni kuitenkin vertautuvat aiempaan tutkimukseen 

täydentävästi ja kommentoivasti, joten tuloksia voisi pitää luotettavina. 

On mielenkiintoista, ettei Suomisia ole juurikaan tutkittu huolimatta niiden 

suuresta suosiosta ja merkityksestä. Historiantutkimus onkin perinteisesti keskittynyt 

kirjallisiin lähteisiin. Sarjana ja mediatuotteena Suomiset ovat kiinnostava 

historiantutkimuksen lähde sekä kohde. Suomiset olivat yksi sota-ajan ilmiö jo itsessään 

edustaessaan sota-ajan viihdekulttuuria. Elokuvissa näyttäytyy todellinen tai ainakin 

sellaiseksi haluttu ”ajan henki” joten ne voisivat käydä hyvin lähdeaineistoksi 

mentaalihistorialliselle tutkimukselle. Lisäksi kuvatessaan luokkayhteiskuntaa- ja sen 

rooleja elokuvat kävisivät lähdeaineistoksi myös historiallissosiologiseen tutkimukseen. 

Historian ja elokuvatutkimuksen lisäksi Suomisia voisi hyödyntää lähdeaineistona 

esimerkiksi sukupuolentutkimuksessa ja kasvatustieteellisissä tutkimuksissa tutkittaessa 

sukupuoliroolien ja kasvatusmetodien historiaa. Elokuvia ja audiovisuaalisia lähteitä 

kartetaan suotta. Ne ovat kyllä haastavia lähdeaineistoja, mutta sitäkin antoisampia. 

 



31 

 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

 

Audiovisuaaliset lähteet 

Suomisen perhe (1941 Suomi), ohjaus T.J. Särkkä, käsikirjoitus Tuttu Paristo, tuottaja 

T.J. Särkkä, tuotantoyhtiö Suomen Filmiteollisuus SF Oy. 110 min. 

Suomisen Ollin tempaus (1942 Suomi), ohjaus Orvo Saarikivi, käsikirjoitus Tuttu 

Paristo, tuottaja T.J. Särkkä, tuotantoyhtiö Suomen Filmiteollisuus SF Oy. 91 

min. 

Suomisen taiteilijat (1943 Suomi), ohjaus Orvo Saarikivi, käsikirjoitus Tuttu Paristo, 

tuottaja T.J. Särkkä, tuotantoyhtiö Suomen Filmiteollisuus SF Oy. 95 min. 

Suomisen Olli rakastuu (1944 Suomi), ohjaus Orvo Saarikivi, käsikirjoitus Tuttu 

Paristo, tuottaja T.J Särkkä, tuotantoyhtiö Suomen Filmiteollisuus SF Oy. 84 

min. 

Suomisen Olli yllättää (1945 Suomi), ohjaus Orvo Saarikivi, käsikirjoitus Tuttu Paristo, 

tuottaja T.J. Särkkä, tuotantoyhtiö Suomen Filmiteollisuus SF Oy. 88 min. 

 

Lähdekirjallisuus 

Waltari, Mika 1940: Antero ei enää palaa. WSOY, Porvoo. 

 

Tutkimuskirjallisuus 

Alasmaa, Aino 2017: ”Mikä meihin on mennyt? Sota?” – Sodan kuvaaminen 

suomalaisessa talvi- ja jatkosodan aikaisessa elokuvassa. Historian pro gradu-

tutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere. 

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102636 (luettu 26.11.2022) 

Harinen, Olli, Nordberg Erkki & Lindgren Göran 2010: Talvisodan ässärykmentti. 

WSOY, Helsinki.  

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102636


32 

 

Hietanen, Silvo 1990a: ”Kansanomaistuva viihdekulttuuri.” Kansakunta sodassa: [2] 

Vyö kireällä. s. 193–211. Toim. Silvo Hietanen et.al. VAPK & 

Opetusministeriö, Helsinki. 

Hietanen, Silvo 1990b: ”Sodan luomat uudet sosiaaliset ongelmat”. Kansakunta 

sodassa: [2] Vyö kireällä. s. 320–337. Toim. Silvo Hietanen et.al. VAPK & 

Opetusministeriö, Helsinki. 

Hietanen, Silvo 1992: ”Rikollisuus ja alkoholi sota-ajan yhteiskunnassa”. Kansakunta 

sodassa: [3] Kuilun yli. s. 158–183. Toim. Silvo Hietanen et.al. VAPK & 

Opetusministeriö, Helsinki.  

Honka-Hallila, Ari 1990: ”Suomisen Ollin 400 kepposta. Kuusi SF-elokuvaa etsii 

kontekstia.” Filmihullu 4/1990, s. 32–37. 

Hytönen, Kirsi-Maria 2012: ”Suomalaisen sotilaan vaimo: Naisroolin rakentuminen 

avioparin jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa.” Häkäpöntöistä 

nurkkatansseihin: Arjen ilmiöitä sota-aikana. s. 26–57. Toim. Jarkko 

Keskinen, Suvianna Seppälä, Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2. Turun 

yliopisto, Turku. 

Jaatinen, Satu 2008: ”Ruoka ja kulutustarpeet sotivassa Suomessa.” Sodassa koettua. 

[3] Arkea sodan varjossa. s. 115–149. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös 

Oy, Helsinki. 

Kaarninen, Mervi & Kinnunen, Tiina 2009: ”Naisvaikuttajien sota.” Sodassa koettua. 

[4] Yhdessä eteenpäin. s. 9–23. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös Oy, 

Helsinki. 

Kemppainen, Ilona 2006: ”Kuolema, isänmaa ja kansalainen toisen maailmansodan 

aikaisessa Suomessa”. Ihminen sodassa: suomalaisten kokemuksia talvi- ja 

jatkosodasta. s. 229–241. Toim. Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki. Minerva 

Kustannus Oy, Helsinki.  

Kinnunen, Tiina 2008: ”Naiset, kansakunta ja moraali sota-ajan Suomessa.” Sodassa 

koettua. [3] Arkea sodan varjossa. s. 26–27. Toim. Martti Turtola et.al. 

Weilin+Göös Oy, Helsinki.  



33 

 

Kirves, Jenni 2008: ”Pikkulottien ja lottatyttöjen vaativat tehtävät”. Sodassa koettua. 

[2] Uhrattu nuoruus. s.99–137. Toim. Sari Näre et.al. Weilin+Göös Oy, 

Helsinki.  

Kirves, Jenni & Näre, Sari 2008: ”Nuorten talkoot: isänmaallinen työvelvollisuus”. 

Sodassa koettua. [2] Uhrattu nuoruus s. 65–97. Toim. Sari Näre et.al. 

Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Kivimäki, Ville 2013: Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–

1945. WSOY, Helsinki. 

Koivunen, Anu 1995: Isänmaan moninaiset äidinkasvot: sotavuosien suomalainen 

naisten elokuva sukupuoliteknologiana. Suomen elokuvatutkimuksen seura, 

Turku. 

Korhonen, Anu 2002: ”Mentaliteetti ja kulttuurihistoria.” Kulttuurihistoria – johdatus 

tutkimukseen. s. 40–58. painos 2. Toim. Kari Immonen & Maarit Leskelä-

Kärki. SKS, Helsinki. 

Kortti, Jukka 2016: Mediahistoria: viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia 

puheesta bitteihin. SKS, Helsinki.  

Laine, Kimmo 1999: ”Pääosassa Suomen kansa.” Suomi-filmi ja Suomen 

Filmiteollisuus kansallisen elokuvan rakentajina 1933–1939. SKS, Helsinki. 

Luostarinen, Heikki 2002: ”Propaganda, media ja sota.” Propagandan renessanssi – 

julkisen manipulaation paluu: Johtamisen laitoksen propagandaa ja julkisuutta 

käsitellyt seminaari 30.1.2002. s. 31–45. Toim. Aki-Mauri Huhtinen. 

Johtamisen laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

Näre, Sari & Kirves, Jenni 2007: ”Lapsuus sodan keskellä”. Sodassa koettua. [1] 

Haavoitettu lapsuus. s.9–29. Toim. Sari Näre et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Näre, Sari 2007: ”Lapset sodan uhreina.” Sodassa koettua. [1] Haavoitettu lapsuus. 

s.195–213. Toim. Sari Näre et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Näre, Sari 2008a: ”Sotilaspojat ja poikasotilaat maansa puolesta”. Sodassa koettua. [2] 

Uhrattu nuoruus. s.139–179. Toim. Sari Näre et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki.  



34 

 

Näre, Sari 2008b: ”Naiset ja miehet sodan pyörteissä.” Sodassa koettua. [3] Arkea 

sodan varjossa. s. 9–31. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Näre, Sari 2008c: ””Päin ryssää!” – lapset ja nuoret sukupolviväkivallan uhreina.” 

Ruma sota: talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. s. 63–102. Toim. Sari Näre & 

Jenni Kirves. Johnny Kniga, Helsinki. 

Olsson, Pia 2008: ”Nainen ja työn muuttuvat normit.” Sodassa koettua. [3] Arkea sodan 

varjossa. s. 151–183. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Oinonen, Paavo & Mähkä, Rami 2012: ”Fiktio kulttuurihistorian tutkimuksen lähteenä 

ja kohteena.” Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. s. 

271–303. Toim. Asko Nivala & Rami Mähkä. Kulttuurihistoria. Turun 

yliopisto, Turku. 

Rantala, Niilo 2021: ”Kannan yksin syntini ristin: Kotimainen elokuva moraalisena 

suunnannäyttäjänä 1930- ja 1940-luvuilla.” Systemaattisen teologian 

maisterintutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/329006/Rantala_Niilo_Maister

intutkielma_2021.pdf (luettu 24.11.2022) 

Rantatupa, Heikki 2004: ”Kansanhuolto toisen maailmansodan aikana 1939–1949.” 

Suomen maatalouden historia. [2] Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-

luvulle. s. 443–503. Toim. Matti Peltonen. SKS, Helsinki.  

Saarelainen, Juhana 2012: ”Konteksti ja kontekstualisoiminen.” Tulkinnan polkuja. 

Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. s. 244–268. Toim. Asko Nivala & 

Rami Mähkä. Kulttuurihistoria. Turun yliopisto, Turku. 

Salmi, Hannu 1993a: Elokuva ja historia. Suomen elokuva-arkisto. Painatuskeskus Oy, 

Helsinki. 

Salmi, Hannu 1993b: ”Sodan, säännöstelyn ja jälkihoidon vuodet.” Suomen 

kansallisfilmografia. [3] 1942–1947: vuosien 1942–1947 suomalaiset kokoillan 

elokuvat. s. 19–23. Toim. Kari Uusitalo et. al. Suomen elokuva-arkisto. 

Painatuskeskus Oy, Helsinki. 

Sedergren Jari 1999: Filmi poikki…Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939–1947. 

Suomen historiallinen seura, Helsinki. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/329006/Rantala_Niilo_Maisterintutkielma_2021.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/329006/Rantala_Niilo_Maisterintutkielma_2021.pdf


35 

 

Sedergren, Jari 2002: ”Sotavuosien propagandaa kotimaisessa elokuvassa.” 

Propagandan renessanssi – julkisen manipulaation paluu: Johtamisen 

laitoksen propagandaa ja julkisuutta käsitellyt seminaari 30.1.2002. s. 73–84. 

Toim. Aki-Mauri Huhtinen. Johtamisen laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Helsinki. 

Sedergren, Jari 2009: ”Suomalainen elokuva ja radio sotavuosina” Sodassa koettua. [4] 

Yhdessä eteenpäin. s. 177–201. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös Oy, 

Helsinki. 

Suikkanen, Merita 2012: ”Kiellettyjen tanssien hurmaa. Jatkosodan tanssikielto ja 

nurkkatanssikulttuuri.” Häkäpöntöistä nurkkatansseihin: Arjen ilmiöitä sota-

aikana. s. 58–110. Toim. Jarkko Keskinen, Suvianna Seppälä, Kari Teräs. 

Suomen historian julkaisuja 2. Turun yliopisto, Turku. 

Suomen kansallisfilmografia. [3] 1942–1947: vuosien 1942–1947 suomalaiset kokoillan 

elokuvat 1993. Toim. Kari Uusitalo et.al. Suomen elokuva-arkisto. 

Painatuskeskus Oy, Helsinki. 

Suomen kansallisfilmografia. [2] 1936–1941: vuosien 1936–1941 suomalaiset kokoillan 

elokuvat 2002. Toim. Kari Uusitalo et.al. 3.painos. Suomen elokuva-arkisto. 

Edita, Helsinki. 

Talvio, Raija 2019: ”Lapsisotilaan paluu: Suomisen Ollin turmelus.” Unelmatehdas 

Liisankadulla: Suomen Filmiteollisuus Oy:n tarina. s. 148–160. Toim. Kimmo 

Laine, Minna Santakari, Juha Seitajärvi ja Outi Hupaniittu. SKS, Helsinki. 

Tepora, Tuomas 2007: ”Sota-ajan leikit ja koulu.” Sodassa koettua. [1] Haavoitettu 

lapsuus. s. 31–67. Toim. Sari Näre et.al. Weilin+Göös Oy, Helsinki. 

Tepora, Tuomas 2008: ””Elävät vainajat” – kaatuneet kansakuntaa velvoittavana 

uhrina”. Ruma sota: talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. s. 103–132. Toim. 

Sari Näre & Jenni Kirves. Johnny Kniga, Helsinki.  

Turtola, Martti 2008: ””Suomalainen rehellisyys” koetuksella.” Sodassa koettua. [3] 

Arkea sodan varjossa. s. 225–244. Toim. Martti Turtola et.al. Weilin+Göös 

Oy, Helsinki.  



36 

 

Uusitalo, Kari 1993: ”Suomalainen elokuvatuotanto 1942–1947: taustaa ja tosiasioita.” 

Suomen kansallisfilmografia. [3] 1942–1947: vuosien 1942–1947 suomalaiset 

kokoillan elokuvat. s. 25–39. Toim. Kari Uusitalo et.al. Suomen elokuva-

arkisto. Painatuskeskus Oy, Helsinki. 

Uusitalo, Kari 2002: ”Suomalainen elokuvatuotanto 1936–1941: taustaa ja tosiasioita.” 

Suomen kansallisfilmografia. [2] 1936–1941: vuosien 1936–1941 suomalaiset 

kokoillan elokuvat. s. 19–29. Toim. Kari Uusitalo et.al. 3.painos. Suomen 

elokuva-arkisto. Edita, Helsinki.  

von Bagh, Peter 1990: ”Lapsitähtenä Särkän tehtaalla.” Filmihullu 4/1990, s.28–31. 

Vuorinen, Marja 2005: ” Herrat, hurrit ja ryssän kätyrit – suomalaisuuden vastakuvia.” 

Nationalismit. s. 246–264. Toim. Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen. 

1.painos. WSOY, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166631 

(luettu 24.11.2022) 

Vuorio-Lehti, Minna 2003: ”Juurakon Hulda ja Suomisen Olli koulutususkon 

mannekiineina suomalaisessa elokuvassa 1930–1940-luvuilla.” 

Kasvatushistoria nyt: Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, 

sukupuolen ja tilan analyysiin. s. 267–287. Toim. Minna Vuorio-Lehti ja Marjo 

Nieminen. Suomen kasvatustieteellinen seura, Turku. 

Wunsch, Sinikka 2002: ”Image Research and the Enemy Image: The Soviet Union in 

Finnish Newspapers during the Winter War (November 30, 1939 – March 13, 

1940).” Looking at the other: historical study of images in theory and practice. 

s. 73–88. Toim. Kari Alenius, Olavi K. Fält ja Seija Jalagin. Historian laitos, 

Oulun yliopisto, Oulu. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-6633-1 (luettu 

24.11.2022) 

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166631
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-6633-1

