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Marita Hietasaari / 2019 

Sisällissota Enni Mustosen romaaneissa 

Enni Mustonen (oik. Kirsti Manninen) on yksi tunnetuimpia ja suosituimpia historiallisen ro-

maanin kirjoittajistamme. Viimeisin Syrjästäkatsojan tarinoita -sarja on noussut lukijoiden kes-

tosuosikiksi, ja sarjan uusin osa on ilmestyttyään poikkeuksetta kirjakauppojen myydyimpiä 

teoksia ja viipyy kirjastojen lainatuimpien ja varatuimpien listojen kärjessä kuukaudesta toi-

seen. Mustosen romaanisarjat kattavat tyypillisesti useita vuosikymmeniä ja sukupolvia. Niinpä 

sisällissodan tapahtumia käsitellään monien sarjojen yksittäisissä osissa. Koskivuori-sarjan 

aloittava Verenpisara ikkunalla (1998) kuvaa sotaa edeltäviä kuukausia ja sodan jälkiselvitte-

lyjä joulukuun 1918 alkuun ja seuraa tässä esitellyistä romaaneista tiiveimmin sodan tapahtu-

mia. Järjen ja tunteen tarinoita -sarjan neljäs osa Sidotut (2007) alkaa vuodesta 1913 ja sotaa 

kuvataan lyhyesti teoksen viimeisessä luvussa. Näin on myös Syrjästäkatsojan tarinoita -sar-

jassa, sillä neljäs osa Ruokarouva (2016) kuvaa tapahtumia vuodesta 1914 ja sotaa ainoastaan 

teoksen lopussa. 

 

 

Kuva 1. Enni Mustonen on käsitellyt vuoden 1918 tapahtumia useiden romaanisarjojensa yksittäisissä osissa. Vah-

vimmin sisällissodan aikaan ankkuroituu tasan kahdeksankymmentävuotta tapahtumien jälkeen ilmestynyt Veren-

pisara ikkunalla (1998). Romaanit Sidotut (2007) ja Ruokarouva (2016) kuvaavat laajemmin sotaa edeltäviä vuo-

sia ja sotakevättä vain lyhyesti teosten lopussa. 
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Enni Mustonen -nimimerkin takana on feministiksi tunnustautuva kirjallisuuden- ja historian-

tutkija Kirsti Manninen, jonka teosten keskiössä ovat lähes aina naiset ja lapset. Romaaniensa 

perusarvoiksi hän on nimennyt ”sukupuolten ja yhteiskunnan tasa-arvo, heikompien puolusta-

minen ja työn kunnioitus”.1 Mustosen romaaneja onkin luonnehdittu feministiseksi historiaksi, 

sillä hän kuvaa Suomen historiaa naisten näkökulmasta nostamalla esiin naiset toimijoina. Sa-

malla romaaneissa korostuu naisille perinteisesti osoitetun kodin piirin merkitys.2 Päähenki-

löinä teoksissa on usein kaksi eri yhteiskuntaluokista tulevaa naista, joiden kohtalot limittyvät. 

Verenpisara ikkunalla -romaanissa Koskivuoreen opettajaksi saapuva Saara Kavenius ystävys-

tyy kartanon torpan tytön, sisäpiikana työskentelevän Vappu Koivikon kanssa. Romaanissa Si-

dotut Anna Sofia Ahlstedt tulee opiskelemaan tätinsä Augustan luo ja samaan talouteen saapuu 

piiaksi Hilma Maria Rantamäki. Molemmat ovat yhteiskunnallisesti aktiiveja. Hilma opiskelee 

työläisten Kansankodissa ja hänestä tulee sosialidemokraattien kansanedustaja, kun taas An-

nasta tulee opettaja ja sittemmin Suomalaisen puolueen kansanedustaja. Sidotuttujen alussa eli 

vuoden 1913 aikana molempien eduskuntatyö päättyy: Hilmaa ei huolita ehdokkaaksi, koska 

on ”työläisnaisille liian herraskainen” (18) ja Anna ei tule valituksi vaaleissa, joissa suomalai-

nen puolue menettää viisi paikkaa ja vain kaksi naisehdokasta pääsee läpi. Ruokarouvasta täl-

lainen asetelma, jossa kaksi saman ikäistä mutta eri maailmoista tulevaa naispäähenkilöä kuvaa 

tapahtumia omista näkökulmistaan, puuttuu. Sen sijaan minäkertojia on yksi, oman täysihoito-

lan Albergaan eli Leppävaaraan perustuva Ida Eriksson, jonka vaiheita sarja on seurannut lap-

suudesta saakka. 

Koskivuori- ja Järjen ja tunteen tarinoita -sarjat ovat hyvin samankaltaisia asetelmiltaan. Ro-

maanien päähenkilöt Saara ja Anna ovat köyhiä papintyttäriä, jotka pääsevät opiskelemaan ja 

valmistuvat opettajiksi. Saara saa paikan Koskivuoren uudesta kansakoulusta, jossa hän opettaa 

torppareiden ja tehtaantyöläisten lapsia. Hän asuu kuitenkin kartanossa, ystävystyy tehtaanjoh-

taja Paul Forsbergin ja tämän lasten kanssa ja pääsee näin seuraamaan tapahtumia heidän nä-

kökulmastaan. Järjen ja tunteen tarinoita -sarjan Anna asuu itsenäisen ja taloudellisesti riippu-

mattoman tätinsä Augusta Ahlstedtin luona, jonka hän sittemmin perii. Sekä Saara että Anna 

ovat eräänlaisia väliinputoajia: he ovat köyhistä oloista kotoisin, mutta torppareiden, palkollis-

ten ja työläisten näkökulmasta parempaa väkeä. Ratkaisu on oivallinen, sillä päähenkilöiden 

tausta tasoittaa tietä ystävyydelle yli sääty- ja luokkarajojen. Tällä tavalla he myös pystyvät 

                                                 
1 Ahola 7.5.2016. 
2 Melkas 2013, 278. 
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näkemään sisällissodan molempien osapuolten pyrkimykset ja lieventämään vastakkainasette-

lua, mikä puolestaan auttaa lukijaa samaistumaan hahmoihin ja ymmärtämään sodan osapuolia. 

Samalla tavoin Syrjästäkatsojan tarinoiden Ida on köyhistä oloista kotoisin mutta pääsee kur-

kistamaan niin Zachris Topeliuksen, Jean Sibeliuksen kuin Albert Edelfeltin talouksiin ja ki-

puaa samalla paimentytöstä lapsenpiiaksi ja emännöitsijäksi – kuten romaanisarjan otsikotkin 

kertovat3 – ja lopulta itsenäiseksi ”ruokarouvaksi” eli oman täysihoitolan pitäjäksi. 

Verenpisara ikkunalla -romaanin alku kuvaa tilannetta muutamia vuosia ennen sodan puhkea-

mista. Saaran isän kuolema jättää perheen varattomaksi, eikä Saara voi toteuttaa unelmaansa 

yliopisto-opinnoista, vaan edessä on opinnot rahoittavan tuomiokapitulin hyödyllisemmäksi 

katsoma opettajaseminaari. Karjakoksi kouluttautunut Vappu auttelee äitiään kartanossa. Koi-

vikon torpassa on ”herraskaisempaa” kuin yleensä: ikkunoissa on verhot, ikkunalaudalla veren-

pisaroita ja pöydässäkin syödään omista astioista eikä käytetä yhteistä kuppia (28). Päähenki-

löitä lähentää toisiinsa paitsi Saaran köyhä tausta Vapun muita torppareita paremmat lähtökoh-

dat. Torpassa myös luetaan, ja koululla sijainnut työväenyhdistyksen lainaston kirjakaappi si-

joitetaan heille, kun opettaja ei ollut huolinut Maa kuuluu kaikille -teosta kokoelmaan. Kyse on 

Arvid Järnefeltin 1907 julkaistusta pamfletista, jonka alaotsikko on Matkoiltani Laukon lakko-

mailta. Kirjailija haastatteli matkallaan torppareita, jotka olivat edellisenä vuonna yrittäneet 

parantaa surkeita työolosuhteitaan menemällä lakkoon. Viittaus Järnefeltin teokseen ja sen syn-

nyttämään eripuraan on lyhyt mutta aktivoi lukijan mielessä viime vuosisadan alun kiistat 

maanomistuksesta ja torpparilaeista.  

Molemmat nuoret naiset törmäävät tahoillaan kiristyvään ilmapiiriin: Saara saa kuulla olevansa 

rikkuri istuttaessaan perunoita pappilan pellolla työväen lakkoillessa lyhyemmän työajan puo-

lesta. Pellolla ahertavat naiset ovat kaikki köyhiä, mutta toiset ovat vielä huonompiosaisia. Yksi 

naisista, punikiksi ja ”ryssän Almaksi” kutsuttu uhoaa, että ”ens vuonna meillä syödään oikeaa 

leipää” (38) – sanat kuulostavat uhkaavilta Saaran korvissa. Koskivuorella aiotaan kartanon 

pellot jättää kylvämättä, mutta Koivikon Eemeli, joka on paikallisen työväenyhdistyksen pe-

rustaja ja puheenjohtaja, saa perheellisten mielet kääntymään kysymällä, että ”aiotteko te tap-

paa nälkään akkanne ja lapsenne” (65).  

                                                 
3 Sarjassa on tähän mennessä ilmestyneet Paimentyttö (2013), Lapsenpiika (2014), Emännöitsijä (2015), Ruoka-

rouva (2016), Ruokarouvan tytär (2017)ja Taiteilijan vaimo (2018). Seitsemäs osa Sotaleski ilmestyy huhti-

kuussa 2019. Kolmessa viimeisessä osassa keskiöön nousee Idan tytär Kirsti. 
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Saaran ja Vapun välille tulee heti säröjä, kun yhteisellä uimareissulla puhe kääntyy koululla 

tapahtuneeseen ilkivaltaan: ikkunoita on rikottu, kirjoja revitty ja paikkoja sotkettu. Saara on 

kiihdyksissä ja alkaa ”paasata jostakin punaisista huligaaneista. Jotkut olivat olleet asemallakin, 

mellastaneet siellä. – – Sosialistit, ryssän hännystelijät! Saara-neiti sylkäisi sanat huuliltaan 

kuin pahanmakuiset marjat.” (65–66) Luvuissa kuvataan vuorotellen molempien naisten tuntoja 

ja tässä näkökulma on Vapun. Vappu ymmärtää, että Saara puhuu myös aiemmista tapahtumista 

Oulussa, mutta hänen on vaikea kuunnella Saaran purkausta, sillä hän epäilee koululla olleen 

myös rakastettunsa Taiston, joka myöhemmin syyttää tuhosta venäläissotilaita. Vapun ensivai-

kutelma Saarasta kääntyy kielteiseksi: ”Pettymys karvasteli kurkussa. Uutta opettajaa oli odo-

tettu niin hartaasti. – – Ja nyt saatiin tämmöinen, joka piti jo valmiiksi vihaa meille.” (66) 

Tulevan sodan osapuolien näkemyserot tuodaan esiin pienissä, arkisissa asioissa. Vappu ja 

Saara lähtevät Paul Forsbergin Anna-tyttären ja Vapun nuoremman sisaren Elinan kanssa ve-

neellä juhannuskokolle. Kun he lähestyvät rantaa, tulee työväentalon suunnalta veneitä, joista 

kantautuu ”Kansainvälinen”, jonka sanoja työn orjista, pakkovallan murtumisesta ja viimeisestä 

taistosta tekstissä siteerataan. Vappu on ylpeä: ”Meikäläiset lauloivat mitään pelkäämättä, ja 

Taisto oli aloittanut laulun.” Taiston kimppuun käydään rannalla, ja seuraa lyhyt tappelu, joka 

päättyy tehtailijan väliintuloon ja kieltoon punaisen propagandan levittämisestä. Työväentalolta 

tulleet perääntyvät. Tilanteen rauhoittaa lopullisesti Saara aloittamalla laulun ”Kotimaani ompi 

Suomi”, johon itkuun säikähtäneet tytötkin yhtyvät. Vapussa laulu herättää raivoa: 

Ääni toisensa jälkeen alkoi rannalla laulaa lintujen laulusta lehdossa, äidin hymystä kehdon luona, 

ensilemmestä, ahonlaidoista, käen kukunnasta, taaton maasta ja maammon kielestä. 

Minä tunsin raivon nousevan sisälläni. Torpissa nähtiin nälkää ja gulassiparonit sen kun rikastui-

vat. Viikko sitten pantiin ryynit ja jauhot kirjoihin joka mökissä. Ja kartanossa oli tänään syöty jää-

telöä. 

Taaton maa! 

Ei minulla mitään taaton maata ollut, vaikka jo vaari oli viljellyt Koivikon peltoja ja isä oli raivan-

nut suon puolen yksinään. Kartanon maita ne olivat. (91–92) 

Vapun suuttumus tuo esiin todellisuuden yhteisten juhannusjuhlien ja kotimaan ihanuutta ylis-

tävän laulun takana: omaisuus on epätasaisesti jakautunut eivätkä parempiosaiset ymmärrä 

maattomien, torppareiden ja tehdastyöläisten hätää toimeentulonsa puolesta. Koskivuoren kar-

tanon väki, etenkin nuorempi tilanomistaja tulitikkutehdasta pyörittävä Paul ja hänen vaimonsa, 

kuten myös Koivikon torpan väki, ovat näkemyksiltään maltillisia ja kykeneviä ainakin jossain 

määrin ymmärtämään toista puolta. Paulin mielestä tehtaan työntekijät ovat ”yksinkertaisia ih-

misiä, joita agitaattorit olivat johtaneet harhaan”. Ajatus harhaanjohdetuista on toistunut kirjal-

lisuudessa aina sodan päättymisestä saakka. Saara samaistuu Paulin vaikutuksesta yhä 
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enemmän valkoiseen puoleen: ”Jos kaikki tehtaanpatruunat ja kartanonomistajat olisivat sellai-

sia kuin Paul Forsberg, – – ei punaisia valheita uskoisi kukaan.” (97)  

Molemmilta puolilta löytyy kuitenkin äärimmäisiä näkökantoja edustavia ja rajuihin otteisiin 

valmiita yksilöitä: punaisten puolelta Taisto Niiniluoto ja valkoisten puolelta tehtailijan vaimon 

veli, Saksasta palannut jääkäri Jalmari Kukkavaara. Vappu tulee raskaaksi Taistolle ja synnyt-

tää keväällä tyttären, Hannan, jonka kokemuksia jatkosodassa sarjan kolmas osa Kielon jäähy-

väiset kuvaa. Taisto on riemuissaan uutisesta ja vielä tuolloin optimistinen sodan lopputulok-

sesta: ”Meidän poika syntyy vapaaseen Suomeen!” Lapsen sukupuolestakin hän on varma: 

”Sota-aikana syntyy aina poikia.” (267–268) Saara ja Vapun äiti Mari ovat auttamassa synny-

tyksessä. Kirjallisuudentutkija Kukku Melkaksen mukaan kohtauksessa korostuu naisten toi-

mijuus rauhan ja elämän puolesta. Kun Mari ojentaa vauvan tyttärelleen ja kysyy, mikä lapselle 

tulee nimeksi, kertoo Vapun nopea vastaus ”Hanna”, että hän on odottanutkin saavansa tytön.4 

Agitaatiota harjoittanut ja taisteluihin innokkaasti osallistunut Taisto tulee sodan loppuvai-

heessa kartanoon hakemaan Vapun ja Hannan mukaansa Venäjälle. Vappu ei ole tuntea miestä, 

joka ase kädessä uhkailee senaattorin rouvaa ja muita naisia, jotta saisi rahat ja arvoesineet 

mukaansa. Samanlaista piittaamattomuutta naisia ja lapsia kohtaan osoittaa Jalmari käydessään 

kartanosta hakemassa aseita. Punaisia takaa-ajava Jalmari kuvataan todelliseksi ”lahtariksi”, 

jonka puheetkin ovat kuin ”oikean teurastajan” (292). Jalmari ampuu tuomioita luettaessa Koi-

vikon Toivon, joka nousee puolustamaan kuolemantuomion saanutta veljeään Veikkoa. Myö-

hemmin Jalmari ilmestyy koululle, syyttää Saaraa ”punikin heilaksi” ja käy tähän käsiksi. Vain 

Paulin väliintulo estää raiskauksen. Jalmari viittaa sanoillaan Saaran ystävyyteen Toivon 

kanssa, tosin heidän orastava suhteensa kariutuu heti alkuunsa sodan viedessä heidät vastakkai-

sille puolille.  

Vaikka Saara vastustaa punaisia, hän asettuu henkilöistä selkeimmin sodan osapuolten väli-

maastoon. Punaisten hirmutöistä pahimmat kuvataan ”koko ajan juovuksissa” olevien venäläis-

ten tai ulkopaikkakuntalaisten tekemiksi: upseereitaan murhanneet venäläissotilaat sotkevat 

koulun, varastavat tehtaan palkkarahat ja ampuvat rengin kartanon pihalle. Tämä kaikki järkyt-

tää Saaraa, mutta yhtä lailla häntä kauhistuttavat sodan päätyttyä valkoisten sotilaiden puheet 

tehtailijan ruokapöydässä:  

                                                 
4 Melkas 2013, 278. 
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Aivan kuin ne olisivat tahtoneet sillä lailla ehdoin tahdoin vihaansa nostattaa. – – Minä kuulin kyllä 

ne kaikki iljettävät puheet, mutta merkillistä kyllä, eivät ne minussa nostattaneet vihaa syyllisiä koh-

taan vaan niitä, jotka murhista kertoivat ja nauttivat joka yksityiskohdasta. Pahinta oli se vahingonilo 

ja kostonhalu, joka kuulsi niiden puheista. Ja tämäkö muka oli tuomioistuin? Nämäkö päättäisivät 

kymmenien ihmisten elämästä ja kuolemasta? (303–304) 

Samalla tavoin Vappu pettyy omiinsa. Suurlakon aikana hän ryhtyy mieluummin rikkuriksi 

kuin jättää lehmät lypsämättä (tästä enemmän luvussa Eläinten sotahistoria). Vallankumous 

osoittautuu toisenlaiseksi kuin Vappu oli kuvitellut: ”Punakaartin piti olla kuin rautanyrkki, 

vahva ja rohkea. Piti käydä sortajien kimppuun armottomasti ja lyödä lahtarien kaarti. Mutta 

mitä sotaa tämä tämmöinen oli, että naisia ja lapsia peloteltiin ja vanha mies ammuttiin kuin 

jokin kulkukoira?” (261) Mustosen romaanissa naiset edustavat järjen ääntä, vaikka ovatkin 

näennäisesti eri puolilla, miehistä jopa parhaimmat, kuten Vapun veli Toivo, hurahtavat aatteen 

mukaan. Erimielisyyksistään huolimatta Saara ja Vappu ovat ”samalla puolella, aina kun lap-

sista oli kyse” (219). Mustonen tasapainoilee sodan osapuolten välillä toisaalta ottamalla pää-

henkilöiksi kaksi erilaiset lähtökohdat omaavaa mutta yhteisen asian lähentämää naista, toi-

saalta osoittamalla, että väkivaltaisuuksiin sortuvia ääriaineksia oli niin valkoisten kuin punais-

ten puolella. 

Sidotut-romaanissa naispäähenkilöt ovat aatteellisesti lähempänä toisiaan kuin Saara ja Vappu, 

vaikka Hilma edustaakin sosiaalidemokraatteja ja Anna suomalaista puoluetta. Anna tutustuu 

aviomiehensä pojan kautta nuoriin miehiin, jotka suunnittelevat Venäjästä irtautumista ja ha-

keutuvat sotilaskoulutukseen Saksaan. Anna osallistuu toimintaan välittämällä viestejä ja anta-

malla piilopaikan sitä tarvitseville talostaan. Annaa huvittaa miesten selitys viesteistä ja koodi-

kielestä: ”Minä olin sentään kuljettanut kiellettyjä lehtisiä ja salasanomia santarmien ohi jo sil-

loin kun nämä kaksi vielä leikkivät tinasotilailla.” (157) Tässä viitataan Annan toimintaan nais-

kagaaleissa sortokauden aikana. 

Hilman entinen mies Artturi Mäkelä ja heidän poikansa Voitto liittyvät punakaartiin. Artturi 

tuntee Hilman pettäneen heidät, kun tämä myöhemmin sodan loppuvaiheessa kertoo osallistu-

neensa jääkäreiden piilotteluun. Mutta kuten muissakin Mustosen teoksissa, myös tässä romaa-

nissa naiset ovat järjen ääni, ja Hilma toteaakin: ”Ei tästä voi syyttää ketään muita – –. Itse me 

ollaan itsemme petetty. Sotimalla ei saa minkään sortin rauhaa, on se nyt nähty.” (308) Kun 

punaiset vähän ennen saksalaisten tuloa tekevät kotitarkastusta ja kyselevät, missä ”se lahta-

reitten kansanedustaja” (311) on, pelastaa Hilma Annan. Hilma vakuuttaa miehille, ”ettei ta-

lossa ole aseita eikä muita kuin naisia, lapsia ja sairaita vanhuksia”. Miehet tunkeutuvat 
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kuitenkin sisään, ryöstelevät ja sotkevat paikat. ”Rosvoporukkaa”, ajattelee Hilma. Vallan vaih-

duttua on Annan vuoro piilotella Hilmaa. Tämä kuitenkin sattuu kuulemaan, kun jääkärit ker-

tovat Annalle Tampereen Kalevankankaalla kuolleista ystävistään. 

Kaatuneiden jääkäreiden puolesta oli kuulemma kostettu korkojen kanssa. Kun Tampere oli saatu 

vallatuksi, punaisten veri oli virrannut katuojissa. Ei siinä nimiä kyselty. Jokainen, jolla oli ase tai 

punakaartin nauha, oli ammuttu siihen paikkaan. 

– Punainen pohjasakka saa mitä ansaitsee, se vieras jääkäri julisti. – Jokainen, joka on noussut lail-

lista hallitusta vastaan, on jo allekirjoittanut kuolemantuomionsa! (322–323) 

Hilma ryntää raivoissaan ulos talosta ja joutuu saman tien pidätetyksi ja kuljetetuksi Santaha-

minan leirille, josta Anna hänet viimein löytää ja tuo kotiin. 

Hilman kokemukset leirillä – kuulustelut, pahoinpitelyt ja nälkä – on kuvattu romaanin muuta-

malla viimeisellä sivulla. Verenpisara ikkunalla ei kerro leireistä, mutta kuvaa sieltä palaavia 

miehiä, jotka ovat ”laihtuneita, piinattuja, puhumattomia” (326). Vappuun silmänsä iskenyt, 

paikkakunnalle tullut koneenkäyttäjä Martti Lönn hakee omin luvin Koivikon Veikon kotiin 

Hennalan vankileiriltä. Veikon riutunut olemus kuvataan yksityiskohtaisesti: ”Musta tukka oli 

ajeltu ja päälaki paistoi sängen välistä suurina laikkuina. Silmät näyttivät luonnottoman suurilta 

kaidoiksi riutuneissa kasvoissa. Suu oli kuin haava värittömiksi muuttuneissa kasvoissa eikä 

Veikolla ollut enää yhtään hammasta.” (324) Veikkoa ollaan kohta hakemassa takaisin leiriin, 

mutta Paul estää arvovallallaan kuolevan miehen uudelleen vangitsemisen. Ruokarouvassa so-

taa käsitellään vain viimeisessä luvussa, joka kattaa ajan huhtikuusta 1917 toukokuuhun 1918, 

ja seuraava osa Ruokarouvan tytär alkaa vuodesta 1924, joten vankileirejä ei mainita lainkaan. 

Kirjailijan ratkaisu on ollut keskittyä enemmän sotaa edeltäviin tapahtumiin. 

Sidottujen tavoin Ruokarouvan tapahtumat sijoittuvat punaisten hallitsemalle pääkaupunkiseu-

dulle. Punaiset tekevät Idan täysihoitolaan useita kotitarkastuksia, joiden yhteydessä takavari-

koivat elintarvikkeita. He vievät esimerkiksi vasikan, joka löytyy teurastettuna lähistöltä. Idaa 

hirvittää se, ”miten punakaartilaiset olivat raadelleet elukan kuin villipedot. – – Lihat oli nyr-

hitty ruhosta irti ja molemmat takajalat, mutta sisuskalut, luut ja nahka oli jätetty hangelle.” 

(400) Koska kaikesta on pulaa, eikä ruokaa ole varaa haaskata, kovettaa Ida luontonsa ja hakee 

vasikan jäännökset talteen käyttääkseen ne ruoanlaittoon. Punaisten jälkeen tulevat saksalaiset, 

mutta he eivät ole ”punaisia parempia”. Idalla on kuitenkin onnea, sillä tykkituli on katkaissut 

tien, eivätkä saksalaiset pääse samanlaiselle ryöstöretkelle kuin läheiseen Albergan kartanoon. 
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Kun Verenpisara ikkunalla -romaanissa julmuuksiin syyllistyivät lähinnä venäläiset sekä muu-

tamat yksittäiset henkilöt, Ruokarouvassa syyllisyys on punaisten ja saksalaisten harteilla.  

Ida ei lähde muiden kanssa katsomaan valkoisten suurta voitonparaatia Helsinkiin eikä kestä 

kuulla naapurin innostunutta kuvailua tunnelmista vaan pakenee paikalta. ”Liehuvia lippuja, 

paraateja ja torvisoittoa, sitäkö tämä elämä nyt tulee olemaan? En minä osannut olla vahvem-

pien puolella, en punaisten enkä valkoisten.” (427) Ajatus sotivista osapuolista, punaisista ja 

valkoisista, katkeaa, kun Ida näkee perhosen. ”Äkkiä näin sinisen perhosen lepattavan ohitseni. 

Se leijaili hetken kallion yläpuolella, jatkoi sitten kohti aurinkoa ja katosi silmistäni vasta kata-

jien yläpuolella sulautuessaan taivaan sineen.” Näky on toiveikas, ja sinisen värin toistaminen 

tuntuisi viittaavan tulevaan eheytymiseen. 

Edellä käsitellyistä romaaneista Verenpisara ikkunalla tarkastelee sotaa laajimmin ja kattavim-

min molemmista näkökulmista. Sidotuissa tarkastelukulma on jo siirtynyt enemmän valkoisten 

suuntaan ja Ruokarouvassa tapahtumia kuvataan vain yhden henkilön äänellä. Vaikka Ida to-

teaa rauhan tultua, ettei osaa olla kummankaan puolella, kannattaa hän sodan aikana valkoisia. 

Enni Mustonen on kirjoittanut nykyaikaan sijoittuvaa kepeää naistenviihdettä, ja niinpä hänen 

historialliset romaaninsakin mielletään usein viihdekirjallisuudeksi. Helsingin Sanomien Suvi 

Ahola on käyttänyt määritelmää käyttökirjallisuus, koska teokset eivät vain viihdytä vaan an-

tavat myös tietoa ”ainakin yhden lukukerran verran”. Hänen mukaansa ”Hirvisaaren ja Musto-

sen kaltaisten kertojien” arvo on siinä, että ”[t]ällaisista teoksista kuka tahansa lukija voi saada 

tietoa politiikan ja kulttuurin historiasta ja myös käsitystä siitä, miltä asiat ennen tuntuivat.”5 

Historialliselle romaanille perinteisesti osoitettu funktio tiedon jakajana ja historian tuntemuk-

sen merkitys nykyisyydelle ja tulevaisuudelle painottuu myös Kalevan Esko Karppasen arvi-

ossa Ruokarouvasta: ”Ida-sarjan historiantulkinta opettaa ymmärtämään menneisyydestä sitä-

kin aikaa, jota emme ole eläneet, ja kohtaamaan nykyisen ja tulevan.”6  

 

 

 

                                                 
5 Ahola 9.12.2007. 
6 Karppanen 4.7.2016. 
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