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Vanhimmat
vaffasnaiset
hyvin lahellii yhteiskuntatieteitii. Tutkimisen
arvoiseksi nahtiin ennen muuta suuret kokonaisuudet, yksilot ja kansanluokat. Samalla
haluttiin olla hyvin kansainviilisiii. Tutkimuksen pohjana eli liihtdkohtana piti olla niin
sanottu metodi, eiviit asiakirjat. Tiimii tarkoitti
sit4 etta tutkijan oli siteerattava ahkerasti jotain
englanninkielistii kirjaa ja rakennettava oma
ty6nsd senvaraan.
Miten on nyt? Liihes sukupolvi on kulunut,
parikymmenta wotta. Tiinaiiln menneisyytti
katsotaan osittain toisin. Esitelmiini aihe, vanhimmat vallasnaiset, on sellainen jota ei olisi
pyydetty ennen 1990-luvun loppua tai oikeastaan koko l990luvullakaan. Historiantutkimuksen kenttd on uudistunut, silla henkilot
ovat palanneet takaisin tutkimuksen eturiviin
kollektiivien rinnalla, ja yksildiden aryo on
nostettu tasolle, jollaista ei olisi voinut kuvitella 1970-luvulla. Samalla sukututkimus ja -tutkijat ovat nousseet historian ammattilaisten
silmissii hyvin tuntuvasti. Ei ole eniiii mitiiiin
"vain"-tyota lehtee etsimaan asiakirjatietoja
yksittiiisistii ihmisist4 ja historiantutkijat haluavat rakentaaentistii enemmdnyhteistyomahdollisuuksia sukututkijoiden kanssa.
Kehityksen taustalla on luonnollisesti
yleinen maailmanpoliittinen muutos, sillii kommunismin murtuessa ja lantisen vapauden
voittaessa yksilollisyyden korostaminen on
tiiysin sallittua, jopa kiitettavaa. On siis hyvin
ajankohtaistaetsiii vanhimpia vallasnaisia.
Mutta kuitenkin- ennen kuin lzihden esittelemddnteille valikoimaani, haluan muistuttaa
ettei tuo mennyt historiantutkimus, naishistorian kollektiivinen linja, vtiistynyt samalla tavalla kuin sosialismi. Tieteellinen tutkimus ei
ole rinnastettavissa politiikkaan, sillii siinii
missa yhteiskuntajiirjestys murtuu, tutkimuksesta iaiiviit aina tulokset. Tiima on erityisen

Historiantutkimus muuttuu aikojen mukana.
Menneisyys siniinsii on muuttumaton, mutta ne
asiat,jotka kuluneestaeliimAstehalutaan nostaa
esiin, vaihtelevat. Kukin aika etsii erilaisia
asioita, ja samalla menneisyyttii tulkitaan
vaihtelevin tavoin. Suomeentulevat usein kansainvlili set muutoksen tuulet.
Parikymmentii vuotta sitten, silloin kun
jiirjestiiytyiviit,
Tampereen
sukututkijat
Helsingin Lauttasaaressaoli pari naapuria. He
lukivat ahkerasti kansainviilistii tutkimusta,
miettiviit ja pohtivat. Oman kertomansa
mukaan he useimmiten pudottelivat loytOjaen
toistensa postiluukuista: luepa taima! Mita
mielta olet tiimiin tekstin ajatuksista? Naiset
olivat Anja Halila ja Aura Korppi-Tommola.
Maisteri Halila, Aimo Halilan ensimmliinen
puoliso, ei sitten ehtinyt montakaan wotta
seurata mitb heidiin innostuksestaan seurasi.
Aura Korppi-Tommolan laita on toisin, sillii
han elaa ja voi hyvin edelleen, on tOissii
Mannerheimin
Lastensuojeluliitossa ja
oppiarvoltaan fiI. tri sek5 tunnetaan Suomen
Historiallisen Seuranvaraesimieheni.
Niiitii naisia kiinnosti naishistoria. Suomessakin olisi syvennyttiivd naisten menneisyyteen! Historiantutkimus oli perinteisesti miesten miehille kirjoittamaa miesten saavutuksista.
Missii ovat menneisyyden naiset? Ajatus oli
heitetty ja niin vahitellen alettiin saadasekaitaloudellista tukea ettii heriittiiii yleistb kiirmostusta. Osittain samaanaikaan, mutta osittain jo
ennen ja osittain vieliikin laajempana kiiynnistyi sosiologien naisten menneisyyteensuuntautunut tutkimus.
Tuo oli siis tilanne 1970-luvun lopussa ja
1980luvun alussa.Tiilktin tutkittiin ja selvitettiin naisten yhteiskunnallista asemaa. Samaan
aikaan selvitettiin muutenkin yhteiskunnallisia
liikkeita ja massailmioita; historiantutkimus oli
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tiirketiii naisten historiassa, silld suomalainen
naishistoriantutkimus toi esiin sellaisia asioita,
jotka on tunnettava taustaksi yksiloita tutkittaessa. Naisten yhteiskunnallinen asema, sekA
juridisesti ettii ideologisesti, poikkesi jyrkesti
miehistii.
Vallasnaisia loytyy historiasta paljon v5hemmiin kuin vallasmiehia. Vuonna 1993 ty6nsii alkanut Kansallisbiografia, suomalaisen historiantutkimuksen suurhanke, jonka tavoitteena
on kirjoituttaa ja julkaista 6 000 merkittiivimmiin suomalaiseneliimdkerta. etsii naisia aivan
mdiirdtietoisesti. Kriteerit, joilla piiiistiiiin valikoimaan- ovat seuraavat:ensinndkin on ohittamattoman tiirkeitii henkilditii joita ei voi siwuttaa, sukupuolestaanhuolimatta. Joku Sophie Mannerheim kuuluu tiihiin. Toiseksi mukaan otetaan tyypillisia alansa edustajia,joiden
avulla halutaan esitella kokonaisia aloja, esim.
kaupunkien mahtiporvarit, sotilaat tai piispat.
Kolmanneksi etsimme erilaisia, poikkeavia,
viirikkiiita henkiloita, jotta heriitiimme mielenkiintoa historiaa kohtaan. Mutta koko ajan
hyvin tiirkeiinii kriteerinii on sukupuoli. Kansallisbiografia haluaa 6 000 henkilOn valikoimaansapaljon naisia.
Tietoisesta pyrkimyksestii huolimatta tulokset niiyttiiviit huonoilta, sillii naisia saadaanmukaan vain noin 15 Yo. H:erteei yksinkertaisesti
loydy! Niiistiikiiiin liiheskiiiin kaikki eiv6t ole
vallasnaisia vaan pdit;. vastoin, mukaan on
pliiissyt laj insa edustajina lapsenmurhaaja, r akastajatar ja ilotyttO. N6md ovat kuitenkin
poikkeuksia, sillii useimmat Kansallisbiografian naiset ovat mita kunniallisimpia ja useimmat heistii myOs sellaisia, joita voi kutsua
vallasnaiseksi.
Naisten viihainen esiintyminen on ruotsalaisten ja yleensii ldnsimaisten eurooppalaisten
syytii, ennen muuta kristinuskon ja kulttuurin.
Jos suomalaisilla olisi ollut oma niin sanottu
pakanallisuutensaeli oma eldm6ntapansq menneisyyden mahtinaisia ldytyisi paljon enemmiin. Arkeologian selviin todistuksen mukaan
suomalaisen naisen eliimii oli rikasta rautakauden lopussa, aivan poikkeuksellisen runsasta. Tiistii kertovat erityisesti noin tuhannen vuoden takaisten hautakiytojen runsaat arvokorut;
my6s pikkutyt6t varustettiin monin koruin
tuonpuoleiseenelemaen.

Nykytiiinkin testai ajasta saa hyviin kesityksen, koska sita nakyy esineellisenii seka aitojen
hautaldytojen mukaan tehtavina kalevalaisina
koruina etti muinaispukuina. Jos aikoo hankkia
arvokkaimman muinaispuvurg siis noin tuhal
wotta sitten vanhan mallin mukaan tehdyn
juhla-asun, saa varautua maksamaan joko
kymmeniii tuhansia markkoja tai tekemiitin
tuhansia tunteja kasitydte. Ndmii ovat siis
suhteessa paljon kalliimpia kuin kansallispuvut, jotka matkivat 1700-luvun naistenjuhlavaatteita.
Pukujakin selvemmin naisten mahdista
kertovat miekkal0yd<it. Erityisen rikkaat miekat
on l0ydetty parista hiimiiliiisestii naisen haudasta, ei miesten. On siis tulkittava niin, myds
kansanrunouden pohjalta sen ajoittamisongelmista huolimatta, ffiA pakanuudenajan lopussa
varsinkin Hdmeessi nainen voi kohota paikallisyhteison johtajaksi. Nyt alkaneena Kalevalan juhlavuotena mietitiiiin varmasti eepoksen ja kansanrunojen taustalla olevaa yhteiskuntaakin eiki pelkastaiin kansanrunoutta runoutena tar Lonnrotin aikaansaannoksena.
TlillOin on syytii muistaa, ettii vanhimmat ja samalla todenniikdisesti mahtavimmat vallasnaiset elivdt pakanuuden ajalla Sisii-Suomessa,
erityisesti Hdmeess4.
Liinsimaisen kulttuurin ja kristinuskon aikana tilanne muuttui. Suomeen tuotiin viikinkien lainstiiiddnto, jonka mukaan nainen oli
vasta osittain ihminen, osittain vielti esine.
Jiilkimaailman kannalta merkityksellisintii oli
se, ettii naimaton nainen oli ikiinsii holhouksen
alainen ja vaimo aviomiehensii edusmiehisyydessii. Nainen oli niiin sidottu pelkiistiiiin
yksityisyyteen eli kotiin, kun maailma avautui
vain miehille. Kun tilannetta alettiin purkaa
l8O0luvulla, siita kaytettiin kuvaavaa sanontaa: "Naisen maailma on koti, miehen koti on
maailma." Vain leskinaisilla oli vapautta jiirjestdii eldmansa oman tahtonsa mukaaq mutta
tiimii koski pelkasta:in heidiin taloudellisia
oikeuksiaan.
Samaa naisten alistumista korosti kristinusko. Nainen oli tosin Jumala-suhteessaan
miehen veroinen ihminen, tiiysi kristitty, mutta
ainoastaan tass6 uskonnollisessa mielessii.
Maallisessa vaelluksessaannainen oli miehen
alapuolellq mikii niikyi hyvin monessa eri
paikoin. Pohjana oli sekii Vanhan Testamentin
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oppi pahasta Eevasta" joka vietteli syntiin
viattoman Aatamin ja veti perisynnin ihmiskunnan piAlle ja monet muutkin Raamatun
kohdat. Katoli seen uskontoon liittyi keskiajalla
voimakkaana Aristoteleen ndkemys, jonka mukaan nainen on epiionnistunut mies. Kun syntyy terve lapsi ja kaikki menee hyvin, tuloksena
on mies. Jos jotain menee vinoon ja luonto
tekee virheen, maailmaan tulee vain nainen.
Toisaalta katolinen kirkko oli joustava levittdessdin oppiaan pakanoiden keskuuteen. Se
mukautui erilaisiin oloihin ja otti varsinkin
pyhimysvarastostaan kiiyttb6n sita aineistoaan,
joka sopi parhaiten, samoin kuin verotuksessakin. Suomalaisten naisten muinaista epdtavallisen voimakasta naisen asemaavoi tarkastella tiistii katolisesta ndk6kulmasta.
Suomee4 keskiajan kirkon ldhetysalueelle,
otettiin vastaan kaikkein voimakkaimpia naishahmoja. Pyhii Genoveva, naisellisen alistumisen perikuva - viele alistuvampi kuin prinsessaDiana tai Hillary Clinton - tuli Suomeen
vasta 1800-luvulla. Suomalaiseen elemenmenoon ei sopinut kaikki anteeksi antava ja miehensii mielivaltaan sokeasti alistuva naistyyppi.
Neitsyt Maria, Taivaan kuningatar, omaksuttiin. Kansanrunoudenmukaan hdnesti tuli lempeii ja liiheinen. "Neitsyt Maaria emonen, pyhd
liiti armollinen..."
Mutta" mikii on kaikkein merkifiavinta, Suomeen hyvdksyttiin erityisen hyvin Pyha Anna,
Neitsyt Marian keski-ikainen ja uskomusten
mukaan varakasiiiti. Tiissii se oli se naistyyppi,
joka sopi pohjoiseen ilmastoon. Kirkkotaiteessa hiinellii on vihreii viitta - Neitsyt Marialla on
sininen,joka on nyt otettu EU:n lipun viiriksi ja niinpii hiin samaistui Mielikkiin, metsbn
emintiiiin. Annan palvonta nousi keskiajan mittaaryja taiteissa yleistyi patsasmalli "Anna itse
kolmantena". Patsaantiirkein hahmo on Anna,
mahtinainerl joka pitiU sylissiiiin tytiirtaiiin
Neitsyt Mariaa, aikuista mutta nykymittojen
mukaan lapsen kokoista, ja kristinuskon ydin
eli itse Jeesus-vauvaon lilliputtimainen.
Jollei Ruotsi olisi kokenut uskonpuhdistusta
vaan olisi edelleen katolinen, Suomesta olisi
tullut poikkeusmaa: ainoa jossa Pyhiin Annan
kultti ajoi tyttarensa ohi. Samaa keski-ikiiisen
naisen voimaa kuvaa voimakas birgittalaisuus,
sillii Pyhii Birgitta, historiallisesti eliinyt henkilo, jonka elamakerran voitte katsoa Kansal-

lisbiografian internet-versiosta, oli suosituimpia pyhimyksiii. Kirkkotaiteessa hdnet esitetiidn
kirja kiidessii mika on poikkeuksellista. Ennen
kirjapainotaidon keksimistii kirjan monistaminen kasin kirjoittamalla ja usein samalla
tyylikkiiiisti maalaamalla maksoi ainakin maatilan.
Kiiyt6nncin arkielamdssdnaisen asema riippui viihintiiLiin yhta paljon hiinen syntyperiistiidn, suvustaanja taustastaankuin lainstiidiinnon kaikille naisille asettamista rajoituksista.
Jos ajatellaantiillaista termia kuin vallasnainen,
siihen asemaan piti mennein6 vuosisatoina
syntyri, sita ei voinut saawttaa omilla ansioillaan. Mutta syntymdnsiijilkeen nainen voi vaikuttaa itse suuresti omaan kohtaloonsa, joko
tyytymiille naisen osaansatai yrittamalli rikkoa
kahleitaan.
Voisin esittaiateille monia esimerkkejli eri
aikojen vallasnaisista, mutta otan esille vain
yhden. Kristiina Henrikintytiir Horn eli 1500luvulla. Hiin oli Siuntion Sjundbyn kartanolinnan ensimmiiinen rouva, sillii linnan rakensi
hdnen aviomiehensd Jakob Henrikinpoika
Hiistesko. Hiin sopi asemaansahyvirq sillii hiin
oli kasvanut Henrik Klaunpoika Hornin ja Elin
Arvidintytiir Stilarmin vanhimpana lapsena
Maskun Kankaisissa. Kirstin Hornin avioliitto
jiil lyhyeksi ja lapsettomaksi. Kirjailija Ursula
Pohjolan-Pirhonen sai siita aiheensa kirjaan
Sjundbyn valtiatar.
Jakob Henrikinpoika Hdstesko testamenttasi
omaisuuden vaimolleen. Kirstin oli Suomen
rikkaimpia naisia. Sjundbyn ja Lohjan Kirkniemen ohella Kirstin Horn omisti kymmenen
eramaata Rautalammilta ja kolme koukkua
maata Kalvolan eri kylistii. Parin leskeysvuoden jdlkeen Kirstin Horn solmi toisen avioliittonsa" 25-vuotiaana. Leskeni hen sai valita
aviomiehensii itse, mutta hiiat pidettiin Maskun
Kankaisten kartanossa eli isiin luona. Sulhanen
oli 45-vuotias Klaus Akenpoika Tott. Tiistii
avioliitosta syntyi kuusi lasta. On epiitietoista,
missii miiiirin han ehti niihdii tyttiiriensii ja
lastenlastensa kohtalot. Hiinen miniiinsii oli
Sigrid Eerikintytair Vaasa, ja perimiitiedon mukaan kuningatar Kaarina Maununtytdr vieraili
usein Sjundbyssd. Pihan komea saarni on
joten
istuttamq
Kaarina Maununtyttiren
kartanolinnan ohella luontokin on tallettanut
muistoja I 500luwn vallasnaisesta.
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Vallasnaisten huipulla olivat tietysti kuningattaret. Kaarina Maununtyttiiren ja kaikkien kuningattarien eliimiikerrat satojen vuosien ajalta voitte lukea Suomen Historiallisen
Seuran kustantamalta CD-rom-levylta Kunin-
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