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Marita Hietasaari / 1.8.2019 

Raija Oranen: Maan aamu 

Sisällissodan historia ja muistikulttuuri oli Linnan Poh-

jantähti-romaaneihin saakka voittajien eli valkoisten 

hallitsemaa ja, kuten sotahistoriat usein, hyvin mie-

histä. Naisten osuus nousi esiin lähinnä muutamissa 

kokoomateoksissa ja muistelmissa. Valkoista armeijaa 

avustaneiden ja miehensä tai poikansa menettäneiden 

naisten toimintaa kunnioitettiin esimerkiksi Lotta 

Svärd yhdistyksen julkaisemassa muistelmia sisältä-

vässä teoksessa Valkoinen kirja (1928) ja Vapaussodan 

muistot -toimikunnan Naiset Suomen Vapaussodassa -

julkaisussa (1933), joka oli omistettu ”uhrautuvalle, 

epäitsekkäälle, jalolle Suomen Naiselle” ja jota myy-

tiin ”vapaussodassa kaatuneitten soturien hätääkärsi-

vien leskien hyväksi”, kuten teoksen alkulehdillä tode-

taan.1 Hävinneiden näkökulmaa edustavat julkaisut ilmestyivät sodan jälkeisinä vuosina enim-

mäkseen ulkomailla: Ruotsissa, Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa. Jukka Lehtosaaren toimit-

tama Leningradissa ilmestynyt Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja (1928) on kirjoi-

tettu monien tuolloin julkaistujen teosten tavoin ”päättäväisessä luokkataisteluhengessä”2. 

Osassa teoksen tekstejä mainitaan naiset esimerkiksi sairaanhoitajina, ja kirjoituksessa ”Naiset 

aseellisessa taistelussa” ylistetään heidän panostaan sotilaina. Naisten taistelu oli kirjoittajan 

mukaan ”niin uhrautuvaa, niin sankarillista ja luokkataisteluhengen läpitunkemaa, että se kel-

paa kaikille vallankumoustaistelijoille esimerkiksi”.3 

Asetelma on kääntynyt päälaelleen viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, sillä punaisten 

naisten kohtaloista on ilmestynyt lukuisia teoksia, niin tietokirjoja kuin fiktiota. Sen sijaan 

 

1 Naiset Suomen vapaussodassa 1933. 
2 Koskela 1999, 238. 
3 Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja 1929, 31. Kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki A–a A. Sama 

teksti on ilmestynyt Vapaus-lehdessä 30.1.1930, jossa kirjoittaja on T. Lehen. Kyseessä olisi siis Tuure Lehén, 

kansanvaltuuskunnan sihteeri, joka sodan loppuvaiheessa pakeni Neuvostoliittoon monien muiden punaisten joh-

tohenkilöiden tavoin. 
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valkoisten näkökulmaa on käsitelty vähemmän, joidenkin tutkijoiden ja kirjailijoiden mukaan 

jopa liian vähän. Pirjo Tuomisen (Tulen väri punainen, 2017) tavoin Raija Oranen on halunnut 

tuoda esiin tarinan toista puolta. Vuonna 1995 ilmestyneessä romaanissaan Maan aamu Oranen 

kirjoittaa valkoisia tukevista siviileistä, jääkärikoulutukseen hakeutuvista nuorista miehistä ja 

valkoisen armeijan sotilaista.4 Maan aamu aloitti neliosaisen sarjan,5 joka kuvaa itsenäistymi-

seen johtaneita vaiheita ja sisällissotaa ulottuen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Pää-

osassa on Hästsjögårdin kartanon väki: omistaja Gustav Malm, joka on Hepojärven aseman 

asemapäällikkö, hänen neljä tytärtään, kasvattipoika Henrik, jota Gustav epäilee omaksi pojak-

seen ja haluaa kouluttaa insinööriksi, sekä tämän veli Erik. Sodassa veljekset taistelevat eri 

puolilla: Henrikistä tulee jääkäri ja Erik liittyy punaisiin. Naishahmoista eniten tilaa saavat mie-

hensä Gustavin syrjähyppyjä sietävä Elisabeth, Henrikin ja Erikin äiti Leena, aristokraattinen, 

tsaarinvaltaa ihannoiva paronitar Marie-Louisa ja palvelijana toimiva Ida, josta tulee loppuun 

asti taisteleva punakaartilainen. Niin taitavasti kuin nämä naiset toimivatkin miesten maail-

massa jäävät he teoksen mieshahmojen varjoon. 

Henrik ja Erik ajautuvat eri puolille, mutta eivät lopulta ole aatteellisesti kaukana toisistaan. 

Erik liittyy työväenyhdistykseen, mutta tuntee itsensä voimattomaksi käsittämättömiksi miel-

tämiensä päätösten edessä. Kuvaus vuoden 1917 lakosta, jolla on tarkoitus vauhdittaa kahdek-

santuntista työpäivää, valottaa Erikin häilyntää osapuolten välillä. Gustav on raivoissaan, kun 

kylvöt uhkaavat jäädä tekemättä ja lehmät lypsämättä. Lakkoa kuvataan monissa romaaneissa, 

ja usein joku palvelusväestä ryhtyy rikkuriksi säälistä eläimiä kohtaan, näin esimerkiksi Enni 

Mustosen Verenpisara ikkunalla -romaanissa (1998). Samoin Asko Sahlbergin Tammilehdossa 

(2004) ja Kirsti Ellilän Tuntemattomissa (2015) naiset pitävät huolen siitä, että eläimet hoide-

taan riippumatta siitä, kumpi puoli vallassa on. Maan aamussa tällaista tervejärkisyyttä edustaa 

kartanonherra, joka omakätisesti taluttaa niskuroivat piiat navettaan hoitamaan lehmät. Työvä-

entalolta tulee kuitenkin miehiä, jotka kaatavat maitotonkat maahan. Tieto siitä, että maito oli 

tarkoitettu työväentalolle jaettavaksi lapsille, saa miehet totisiksi, mutta nolostuminen vaihtuu 

tuota pikaa uudelleen uhoon. Seuraavana päivänä tapahtuu yhteydenotto, jossa yksi maidonja-

kelua estämään tulleista kaartilaisista kuolee ja nimismies sekä muutamia muita joutuu kaartin 

 

4 Mieskirjailijoista muun muassa Antti Tuuri (esim. Tammikuu 18, 2017), Risto Nurisalo (August, 2010) ja Panu 

Rajala (Kuningasajatus, 2007) ovat kuvanneet teoksissaan tapahtumia valkoisten puolella. Rajalan Kuningasaja-

tus on viimeinen osa ratsupoliisi Ville Rantalan vaiheita kuvaavasta trilogiasta, jonka edelliset osat ovat Senaatin 

ratsumies (2003) ja Ratsumiehen rakkaus (2005). 
5 Sarjan muut osat ovat Huviretki (1996), Pitkät hiukset (1997) ja Ketunpesä (2005). 
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vangiksi. Tämän seurauksena Gustav perustaa järjestyskaartin kylälle, mutta Erik liittyy puna-

kaartiin siinä uskossa, että voisi hillitä tovereitaan.  

Sovittelevaa Erikiä eivät edes omat pidä riittävän kiihkeänä. ”Sinua ei elähdytä vallankumouk-

sellinen, proletaarinen viha. Sinä olet aatteessasi heikko, uskossasi kalvakas” (440), toteaa työ-

väen kokouksen puheenjohtaja hänelle lähes raamatullisin sanankääntein.  

Minä uskon oikeudenmukaisuuteen, Erik sanoi. – – Minä uskon tietoon ja tasa-arvoon, minä uskon 

siihen että jokaiselle kuuluu hänen tarpeensa mukaan ja jokaisen on annettava yhteiseksi hyväksi 

kykyjensä mukaan. (441) 

Erikin julistus myötäilee useiden sosialistien julistamaa periaatetta, mutta puheenjohtaja tyrmää 

sen utopiana:  

Porvarillista lepertelyä. Tämä on vallankumousta ja sotaa, Erik Gäddvik, tämä on luokkasotaa, me 

tulemme vuodattamaan verta, paljon verta, sillä muutoin ei sorrettu, köyhä kansa voi nousta, muu-

toin eivät herrat ja porvarit suo sille oikeutta, ei muutoin kuin oman käden kautta, omalla toimella. 

(441) 

Maltillinen Erik jää vähemmistöön. Hän on kuitenkin uskollinen vakaumukselleen ja lähtee 

Tampereelle taistelemaan, jotta ei vahingossakaan joutuisi vastakkain Henrikin kanssa. Tätä 

ennen veljekset tapaavat kartanon hevostallissa, kun Erik hakee itselleen ratsua tietämättä, että 

Henrik piileskelee tallin ylisillä. Henrik houkuttelee veljeään omiin joukkoihinsa, mutta tämä 

kieltäytyy. Molemmat katsovat taistelevansa isänmaan puolesta, mutta Erikin mielestä Henri-

kin puheet maan vapauttamisesta koskevat vain yläluokkaa. Kun Henrik toteaa, ettei kuulu ylä-

luokkaan, tuhahtaa Erik halveksivasti: ”Et, sinä kuulut käsikassaroihin, sen uskollisiin palveli-

joihin, sinä olet kynnysmatto jonka yli ne kulkevat saleihinsa ja se rätti johon ne pyyhkäisevät 

perseensä kun sinä käyt tarpeettomaksi. – – Minä vannon sinulle, herra jääkäri, että tulee vielä 

päivä jona sinä pyydät minun edessäni anteeksi.” (512) 

Sodan päätyttyä lähtee Henrik etsimään vangiksi joutunutta veljeään Tampereelta, josta tämä 

löytyy ulosteiden ja kärpästen täyttämästä kasarmista. Leena-äiti katsoo kahta kotiin palaavaa 

poikaansa, joista toinen on ”terve, komea ja kuuluisa, toinen mustelmille ja turvoksiin murjottu, 

syöpäläisten syömä ja häpäisty, luurangon kaltaiseksi laihtunut, ikenet veressä” (626). Nyt koit-

taa se päivä, jolloin Erikin sanat käyvät toteen, ja Henrik pyytää itkien anteeksi. 

Oranen kertoo tavoitteenaan olleen ”romanttinen, jännittävä ja hauska” romaani, jossa yhden 

perheen ja kartanonväen kautta kuvataan vuosisadan alun mullistavia tapahtumia. ”Jääkäriliike, 
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kaksikymppisten poikien lähtö vihollisen leiriin vapautusarmeijaa muodostamaan ja paluu ti-

lanteeseen, jossa oltiinkin sisällissodassa, on aika nostaa poliittiselta tasolta inhimilliselle”, to-

teaa Oranen vastauksessaan Helsingin Sanomien Suvi Aholan esittämään kritiikkiin, jossa tämä 

moittii teosta latteaksi ja naiiviksi kuvaksi sisällissodasta.6 Tapahtumien sijoittaminen karta-

nomiljööseen, yläluokkaisen Malmin perheen kuvaus puhumattakaan talossa parveilevista val-

koista armeijaa tavalla tai toisella tukevista nuorista miehistä antavat romaanille ”valkoisen” 

leiman. Valkoisilla osoitetaan olevan laajojen kansankerrosten tuki. Orasen kerrontakeinoina 

käyttämät toisto ja luettelot korostavat tätä. Saksaan jääkärikoulutukseen on lähtenyt ylioppi-

laiden ja maistereiden lisäksi ”työmiehiä, talonpoikia, liikemiehiä, konttoristeja, käsityöläisiä, 

taiteilijoita, kalastajia” jne (307). ”Ukkoeversti Aminoff” ottaa Viipurissa johtaakseen seitse-

mänsadan maalaismiehen joukon – luettelo heidän ammateistaan on vielä pitempi kuin Saksaan 

lähtijöiden ulottuen rengeistä isäntiin ja varastomiehistä kauppiaisiin (552). Valkoisen armeijan 

vääjäämätöntä voittoa alleviivataan voimakkaalla toistolla: 

[S]e armeija oli liikkeellä jo, se kokosi joukkoja ja aseita ja rakensi rintamia, se piti yhteyttä vaikka 

puhelinkeskukset olivat punanauhaisten kiväärimiesten valvonnassa, se kuljetti junia vaikka asema-

päällikköjä murhattiin, se kiskoi mäntyjen juurista ja kuusien alta, kallioiden koloista ja rantavesistä 

esiin miehiä jotka viimeinkin halusivat tuntea mitä on olla kansa, kansakunta, itsenäinen vapaa suo-

malaisuus ilman käskijöitä ilman kumartamisen nöyryytystä. Se armeija tulisi voittamaan – –. (572) 

Alkanut vallankumous sen sijaan on ”loukkaus, erehdys, jonkinlainen sairas kasvannainen”, 

joka tullaan leikkaamaan irti. 

Tavassa puhua sodan osapuolista on niin ikään eroja. Valkoisten edustajat nimetään ja yksilöi-

dään, kun taas vastapuolesta puhutaan usein kollektiivina, etenkin heidän hirmutöidensä yhtey-

dessä: punaiset ovat muun muassa murhanneet asemapäällikön ja ampuneet raskaana olevan 

naisen. Lisäksi he ovat sytyttäneet ”tuhansia viljakiloja” tuleen, ”jottei mitään jäisi edes valloit-

tajien vangitsemille nälkäisille”. Punaisten lyhytnäköinen toiminta vahingoittaa siis heitä itse-

ään. Samankaltainen ajatus punaisten syyllisyydestä tuleviin nälkäkuolemiinsa esitetään muun 

muassa Pirjo Tuomisen romaanissa Tulen väri punainen (2017). 

 

6 Oranen 28.10.1995. Ahola viittaa Orasen menestyksekkääseen uraan tv-sarjojen käsikirjoittajana. Hänen mie-

lestään tyypitellyt henkilöhahmot ja ”historian räikeä yksinkertaistaminen” olisivat sopineet paremmin viihdesar-

jan maailmaan. Ahola 26.10.1995. 
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Gustav istuu sodan jälkeen Helsingin Kappelissa kaltaistensa seurassa puhumassa sydämensä 

kyllyydestä punaisten hirmuteoista. Valkoisten ylilyönneistä puhutaan vain kuiskaten: 

Hän kuuli puoliäänisiä, häveliäitä mainintoja joidenkin valkoisten suorittamista tarpeettoman raa-

oista teoista, mutta niihin oli vaikea uskoa eikä niitä haluttu kuunnella, ei nyt, ei vielä, ja parempi 

olisi ettei niistä puhuttaisi koskaan – – puolet kansasta oli suljettu ulos tulevasta nuoren valtion 

elämästä, nyt ei olisi varaa ruveta jahtaamaan joitain valkoisia jotka olivat käyttäneet tilannetta hy-

väkseen tai väärin, sellaisen tutkimuksen tuloksena maassa ei olisi kansaa lainkaan… (615; kursi-

vointi MH.) 

Gustav sulkee korvansa valkoisten julmuuksilta. Edellisessä sitaatissa toistuva maininta joista-

kin valkoisista viittaa pitkään hellittyyn käsitykseen, jonka mukaan laittomiin teloituksiin ja 

raakuuksiin olivat syyllistyneet muutamat yksittäiset henkilöt. Tämän käsityksen on tyrmännyt 

muun muassa Aapo Roselius teoksessaan Teloittajien jäljillä. Valkoisten väkivalta Suomen si-

sällissodassa (2007): teloittajat olivat tavallisia sotilaista. Myytti ”mielipuolitappajasta” sopi 

sekä voittajille että häviäjille. Porvarilliset saattoivat sälyttää teot muutamien yksilöiden kon-

tolle ja jopa rangaista näitä tahraamatta valkoisen armeijan mainetta isänmaan pelastajana. Va-

semmisto puolestaan saattoi käsitellä teloituksia viittaamalla yksittäisiin tekijöihin ilman pel-

koa voittajien vastareaktioista.7 

Vakavasta aiheesta huolimatta teoksessa on paljon huumoria, ja uhkaavatkin tilanteet taitetaan 

välillä koomisiksi. Henrikin sotatoimet Viipurissa ovat tästä hyvä esimerkki. Hän muun muassa 

eksyy lumipyryssä, putoaa hevosineen pellolla olevaan sontasäiliöön ja ilmoittautuu vahvasti 

lannalle lemuavana Karjalan sotilaspiirin komentajaksi. Teoksessa onkin paljon historiallisen 

seikkailuromaanin piirteitä: reippaita ja salskeita nuoria miehiä, vaarallisia tilanteita, täpäriä 

pelastumisia ja aimo annos sankarillisuutta. Naisten toimijuus rajoittuu sen sijaan kodin piiriin. 

Elisabeth palvelijoineen pyörittää kartanon arkea. Gustavin ja Elisabethin vanhimmalle tyttä-

relle Adalle on valittu erikoinen rooli, sillä hänen valveuniensa ja näkyjensä kautta saadaan 

tietoja Henrikistä tämän ollessa jääkärikoulutuksessa. 

Entä millaisen kuvan teos antaa punaisista naisista? Kartanossa sisäkkönä palveleva Ida saa 

edustaa lähes yksin heitä.8 Ida liittyy työväenyhdistykseen sen jälkeen, kun Gustav on 

 

7 Roselius 2008, 316, 320–328.  
8 Idan hahmosta myös Elisa Järveläisen pro gradu -tutkimuksessa (2011). Järveläinen tarkastelee, miten naiskaar-

tilaisten kuva on muuttunut kauno- ja tietokirjallisuudessa siirryttäessä 1990-luvulta 2000-luvulle. Muut Järveläi-

sen analysoimat, naispunakaartilaisia kuvaavat kaunokirjalliset teokset ovat Laila Hirvisaaren Vienan punainen 

kuu (1992), Anneli Toijalan Punainen maa, valkea meri (1999), Leena Landerin Käsky (2003) ja Anneli Kannon 

Veriruusut (2008). 
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tyrmännyt pyynnön lyhyemmästä työajasta. Ida kuvataan innokkaaksi sosialismin kannattajaksi 

mutta ymmärrykseltään heikoksi. Erik kihlaa Idan vähän tahtomattaan, kun hänen on saatava 

syy katoamiselleen. Todellinen syy Erikin poissaololle ei kuitenkaan ole kihlojen osto, vaan se 

että työväenyhdistyksen päätettyä tukea värväystä hän yrittää veljensä tavoin lähteä Saksaan, 

mutta etappi, jonka kautta hän on menossa, paljastuu. Erikillä on suhde myös Adaan, eikä hän 

voi olla vertaamatta älykästä, kyselevää Adaa morsiameensa. Idan yksinkertaisuus nostetaan 

esiin kerta toisensa jälkeen. Hän ”harjoittaa agiteerausta” keittiössä toistellen Erikiltä oppi-

maansa (482), huokailee ihastuksesta kuulleessaan sanan imperialismi (327) ja kuuntelee ”sil-

mät ympyriäisinä” insinööri Lindénin selostusta magnetismia mittaavasta laitteesta (473) – to-

dellisuudessa mies on Saksasta palannut jääkäri Esko Lehto ja laite radiovastaanotin, jolla pi-

detään yhteyttä valkoisten joukkoihin. Kun sosialistit menettävät enemmistönsä lokakuun vaa-

leissa, Ida tuohtuu, mutta vielä enemmän hän närkästyy, kun tajuaa, etteivät kaikki palvelijat-

kaan äänestäneet sosiaalidemokraatteja. Idan mielestä he ovat pettureita: 

No ei tuo ainakaan ole mitään ropel… por… mikä se on se diktatuuri? – Proletariaatin diktatuuri, 

Erik sanoi. Idan takeltelu hymyilytti.  Ida yritti väen vängällä omaksua kaikkein uusimmat ajatukset 

vaikka ei ymmärtänyt niistä mitään. Lenin oli vasta vähän aikaa sitten kirjoittanut ja puhunut tästä 

asiasta, ja nyt sitä yrittivät jo kartanon sisäkötkin. (407) 

Idan takeltelu hänelle vieraiden käsitteiden kanssa näytetään hiukan naurettavana, ja se huvittaa 

jopa Erikiä. 

Ida ja Erik kohtaavat Tampereen kaupungintalolla taistelujen loppuvaiheessa. Kohtauksessa 

mainitaan ryhmä naisia, jotka ovat tulleet ”ankarasti taistellen miltei läpi kaupungin jostain 

Pyynikin suunnasta”, mutta ainoastaan Ida yksilöidään. Erik ei ole tuntea ”nälkiintynyttä, hys-

teerisen taisteluvimman vallassa olevaa tyttöä”, joka haukkuu häntä pelkuriksi ja lahtarin vel-

jeksi. Erik haluaisi antautua, mutta Ida estää sen ja ammuttaa lopulta itsensä. Idan lisäksi muita 

punakaartiin liittyneitä naisia ei kuvata, joten luonnehdinta jää kaavamaiseksi ja yksipuoliseksi. 

Tyypitellyt henkilöhahmot ovat ominaisia viihdekirjallisuudelle, mutta tässä tapauksessa Idan 

hahmo hiukan yksinkertaisena punaisena naisena vahvistaa teoksen valkoista näkökulmaa. 
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