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Johanna Mäkelä ja Riitta Oittinen

Pyykinpesukurssilta kenttäpesulaan Naisten töitä rauhan ja sodan aikana1
Työläisnaisten järjestäytymistä tutkinut Maria Lähteenmäki on kirjoittanut, että "maailmansodan ja kansalaissodan jälkeisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kotitalouksien kohentamista pidettiin ennen kaikkea taloudellisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Naisia tarvittiin itsenäisen Suomen rakennustyössä alalla, jolla he olivat pätevimpiä, toisin sanoen pientalouksissa."2 Naisjärjestöjen kotitalousneuvonta vakiintui 1920luvulta valtionavun tukemana ja muuttui 1930-luvulla ammattimaisemmaksi.3 Puuhakas ja hoivaava naistyyppi sekä yhteiskunnallisen äitiyden painottaminen nousivat esille yhä voimakkaammin. Myös työläisnaisliikkeessä
tapahtui kotitalousideologian läpimurto.4 Kun syksyllä 1939 alkoi valmistautuminen sotaan, tiivistyi naisjärjestöjen yhteistyö.5 Sodan aikana ne huolsivat koti- ja taistelurintamilla ja rakensivat Suomea yhtenäiseksi kansakunnaksi.6
1

Kiitokset kommentoinnista Eeva Peltoselle, Aino Sinnemäelle, Elina Kataiselle ja
Matti Peltoselle. Lotta Svärd -elokuvia koskevista tiedoista kiitämme ohjaaja Erkki Seiroa ja arkistonhoitaja Kirsi Toivosta Pääesikunnan elokuvatoimistosta, Marttojen toimia -elokuvan etsimisestä ja valmistusvuoden selvittämisestä tutkija Kirsi2
Rinnettä
Suomen elokuva-arkistosta.
2
Lähteenmäki
1989.
3
Ks. Ollila 1989, Sulkunen 1989 ja Lähteenmäki 1990a.
4
Ks. Jallinoja 1983: 122; Sulkunen 1989; Lähteenmäki 1990a ja Koivunen 1992: 57.
5
Ei ollut väliä toimittiinko Lotissa vai Martoissa", kertoo sota-ajasta eräs nainen.
Tieto saatu Eeva Peltoselta, Suomalaisen naisen asema ja työpanos toisen maailmansodan
aikana -projektin aineistosta (1988).
6
Tarkemmin ks. Sulkunen 1989 ja Lähteenmäki 1989 ja 1990a.
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Suomalainen Marttaliitto, Lotta Svärd -järjestö ja Akateemisten Naisten Karjala-Seura (ANKS) esittelivät toimintaansa pääosin dokumentaaristen propagandaelokuvien välityksellä 1930-ja 1940-lukujen taitteessa.
Kurkistamme näiden filmien avulla järjestöjen työhön tukenamme kirjallista aineistoa ja aihepiiriä sivuavia muita elokuvia.7 Koska mainituista järjestöistä tehty tutkimus on marttoja lukuun ottamatta niukkaa, emme valitettavasti pysty vertaamaan elokuvia järjestöjen koko profiiliin, kuten niiden ideologiseen kehitykseen tai jäsenistön osallistumismotiiveihin.8 Elokuvat auttavatkin ennen kaikkea mielikuvien konstruoinnissa.9 Lisäksi ne
kertovat arkielämän käytäntöjen monimuotoisuudesta ja naisille sopivan
tehtäväkentän ristiriitaisesta perustelusta. Analysoimamme elokuvat ovat
Marttojen toimia 1-5 (194110), Aikamme "amatsooneja", Suomen naiset
väestönsuojelutyössä (1939) ja Rivilotta (1943). Olemme ottaneet mukaan
1940-luvulla valmistunutta materiaalia voidaksemme vertailla sota- ja rauhanaikaa.
Artikkelimme aluksi kerromme perustiedot käsittelemistämme järjestöistä ja elokuvista. Tämän jälkeen siirrymme analysoimaan yksittäisten elokuvien sisältöjä ja elokuvista muodostuvaa kokonaisuutta. Esille tulevat
suuret teemat liittyvät erityisesti sukupuolten väliseen tehtävänjakoon ja
kansalaisuuteen, siihen miten naiset liikkuivat yksityisessä ja julkisessa
sfäärissä. Yleisempää kuvaa saadaksemme vertaamme lyhyesti edellämainittuja elokuvia muutamaan 1930-luvulla valmistuneeseen työväenelokuvaan. Lopuksi pohdimme elokuvaa tutkimuksen lähteenä ja omaa katsomiskokemustamme.
7

Kun Rivilottaa (1943) vertaa Maanpuolustuslehden kustannusosakeyhtiön tuottamaan
Vapaaehtoisesti - suojeluskunnat ja Lotta Svärd (1987, käsikirjoittaja Pertti Pirhonen, toimittaja Erkki Seiro) -videokoosteeseen, on tämän vanhoista elokuvista koostetun
videon antama kuva lottien työstä huomattavasti Rivilottaa kapeampi.
8
Irma Sulkusen (1987 ja 1989) analyysi kaksijakoisesta kansalaisuudesta on ollut
meille hyödyllinen yleisempänä viitekehyksenä. Paljon apua on ollut myös Anne
Ollilan (1989) Marttoja käsittelevästä tutkimuksesta. Naisten järjestäytymistä ja kotitalouskysymyksen kytkeytymistä siihen ovat käsitelleet myös Elina Katainen (1988)
ja Maria Lähteenmäki (1990a ja 1990b). Lotista on kirjoitettu useita heidän toimintaansa esitteleviä kirjoja, ks. esim. Seila Taito (1972), Aino ja Rafael Koskimies
(1964), Pentti Pirhonen (1979), Vilho Lukkarinen (1981). Akateemisten Naisten Karjala-Seura jää vähäisimmän perustutkimuksen ja kapeimman taustamateriaalin varaan. Äärioikeistoa käsittelevät tutkimukset ovat toistaiseksi keskittyneet miehiin,
kuten Risto Alapuron tutkimus Akateemisesta Karjala-Seurasta (1973). Matti Klingen
Ylioppilaskunnan historia 4 (1978) valottaa AKS:n osuutta nimenomaan Helsingin
yliopiston
kannalta.
Naisylioppilaista
ks.
Laura
Kolbe
(1993).
9
Ks.
esim.
Soriin,
Pierre
1991:
1-22.
10
Valmistumisvuodestaan huolimatta Marttojen toimia on kuvattu pääasiassa
1930-luvulla.
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Kolme järjestöä...
Järjestöjen historia, jäsenistö ja ideologiset näkemykset erosivat toisistaan.
Marttayhdistyksessä (myöhemmin Suomalainen Marttaliitto) jäseniä oli
elokuvan valmistumisen aikaan 84 000. l1 ANKS:ssä jäseniä oli vain
noin 1 500. Lottia oli 1930-luvulla yli 80 000 ja enimmillään eri arvioiden
mukaan 140 000 - 230 000 l2. ANKS samoin kuin sen veljesjärjestö Akateeminen Karjala-Seura (AKS) ja Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin
vuonna 1944 välirauhansopimuksen nojalla. Martat toimivat edelleen.
Naisasialiitto Unionin aktivisti Lucina Hagman käynnisti keväällä 1899
Sivistystä koteihin -yhdistyksen, jonka tavoitteena oli toimia kansansivistysjärjestönä. Tämä herätti silloisessa poliittisessa tilanteessa epäluuloa, eikä
senaatti hyväksynyt yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys nimettiin uudelleen
Marttayhdistykseksi, sääntöjä muutettiin ja päämäärät esitettiin käytännönläheisemmiksi. Isänmaalliset kansansivistyspyrkimykset kätkettiin kotitalousneuvonnan ja kurssien taakse. Pian kuitenkin aatteellinen sivistystyö
ja käytännöllinen neuvonta kietoutuivat toisiinsa. Neuvonnasta tuli tärkeä
tekijä isänmaallisuuden herättämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä.13 Periaatteessa puolueettoman Marttaliiton aatemaailman perusarvot löytyivät
kolmiyhteydestä koti, uskonto ja isänmaa vahvistettuna vankalla uskolla
maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan. Martta-aate oli kiinteästi sidoksissa
vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään ja Marttaliitto tuomitsi hiljaisesti
ääriliikkeet oikealla ja vasemmalla.14
Vuonna 1921 perustetun Lotta Svärdin jäsenistö teki vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Järjestön tarkoitus oli vuoden 1925 sääntöjen mukaan herättää ja lujittaa suojeluskunta-aatetta sekä avustaa suojeluskuntajärjestöä.
Ompeluillat, kahvitus ja muonitus olivat toiminnassa pitkään etusijalla.
Sota-aikana lotat olivat huoltotehtävissä ja ilmavalvonnassa. Poliittisesti
järjestö oli sitoutumaton, maailmankatsomukseltaan yleisoikeistolainen.
Maanpuolustushenki ja yleinen kommunismin vastaisuus olivat toiminnassa
puoluesidonnaisuutta vahvemmin esillä.
ANKS.n jäsenistö oli elitistinen ja oikeistoradikaali. Nimensä mukaisesti karjalaseuralaiset olivat koulutukseltaan vähintään ylioppilaita. Jäse1l1

Ollila 1989. Kielikysymyksen myötä Marttayhdistys jakaantui vuonna 1924 Suo
malaiseksi Marttaliitoksi ja Finlands Svenska Marthaförbundiksi.
Vapaaehtoisesti-videon selostusteksti kertoo lottien lukumääräksi enimmillään
140 000, mutta Lotta Svärdin perustamispäivän 70-vuotispäivän yhteydessä Helsingin
Sanomissa jäseniä arvioitiin olleen n. 230 000 (Anttikoski 1991.)
1l3
Ollila 1989: 14-19, 23 ja 41; Ollila 1991.
l4
Ollila 1989: 151 ja 103.
1l2
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nyyttä pidettiin erikoisoikeutena ja se vaati aluksi kahden seuraan kuuluvan suositusta. Toiminta liittyi yhteisiin pyrkimyksiin miesjärjestö AKS:n
kanssa, jonka alaosastoksi Naisylioppilaiden Karjala-Seura (NYKS) vuonna
1922 perustettiin. Jo vuotta myöhemmin seura muuttui itsenäiseksi, koska
tällöin voitiin toimia "paremmin naisluonnetta vastaavalla tavalla".15
Toimintaan kuului karjalaispakolaisten henkinen ja aineellinen huolto, myöhemmin suomalaisuusasia, heimo-, rajaseutu- ja maanpuolustustyö. Varsinkin 1920-luvulla harjoitettiin ompelua, myyjäisiä ja arpajaisia. Heimokansojen naisille suunnattiin kotitalous-ja käsityöneuvontaa.16 Seuraavalla
vuosikymmenellä naisylioppilaat olivat mukana [yöpalvelussa, johon
kuului työläisperheiden äitien avustamista siivouksessa, vaatteiden pesussa
ja lasten hoidossa.17 Käytännön toiminta näyttää keskittyneen samoille alueille kuin marttojen ja lottien.
Seuran nimen muuttamista NYKS:sta Akateemisten Naisten KarjalaSeuraksi (ANKS) vuonna 1938 perusteltiin sillä, että jäsenten enemmistö
oli jo opintonsa päättäneitä, ja uusi nimi toi enemmän arvovaltaa. Samalla todettiin, ettei seuran työkenttä ole vain ylioppilasmaailma, vaan koko
kansa.18
Naisjärjestöillä oli yhteyksiä toisiinsa. Marttojen toiminta sivusi 1930luvulla niin lottien ja akateemisten naisten kuin työläisnaisliikkeen aktiviteetteja. Varsinkin maaseudulla naiset saattoivat toimia sekä Marttayhdistyksissä että Lotta Svärdissä.19 Yhteistyötä tehtiin muun muassa järjestöjen elokuvien levittämisessä. Martat näyttivät Marttojen toimia sosialidemokraattisten naisten kanssa järjestämässään Koti ja pula-aika -näyttelyssä vuonna 1941.20 ANKS:n lehdessä todetaan jäsenistön toiminnan sitoutuminen niin martta- kuin lottatyöhön. Yhteyksiä kuvaa, että järjestön
kerrottiin vuonna 1937 olevan sataprosenttisesti lottajärjestö. Sodan syttyessä jäsenten paikan katsottiin olevan lottien riveissä. 21 ANKS levitti
15
Vuorjoki
16

1937:26-27.
Naisylioppilaiden Karjala-Seura 15-vuotias. Heimotyö ja maanpuolustus ovat
olleet
sen kiinteimpänä ohjelmana. Lotta Svärd 15.10.1937.
17
ANKS:n työpalvelu. Ylioppilaslehti 16.5.1939.
18
ANKS-jäsenlehti 1/1939, N.Y.K.S. - A.N.K.S.
19
Ks. Anttalainen 1992.
20
Emäntälehti 1/1941.
21
NYKS:n väestönsuojelukurssi 2, NYKS-jäsenlehti 4/1936. Lotta Svärd keskusjohtokunnan puheenjohtaja Fanni Luukkonen piti vuonna 1933 NYKS.n
kokouksessa esitelmän lottatyöstä. NYKS.n 15-vuotistaivalta esitellään Lotta
Svärd -lehdessä. Kuvassa esiintyvät kaasunaamareihin pukeutuneet naiset ja
kuvatekstissä lukee "ei mitään hirviöitä, vaan ylioppilastyttöjä, NYKS:n jäseniä
kaasusuojelukursseilla". (Naisylioppilaiden Karjala-Seura I5-vuotias. Lotta Svärd
15.10.1937.) Myös Kaasutorjunta-lehdessä on artikkeli 15-vuotiaasta NYKS:sta.
Tekstissä kerrotaan, että
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väestönsuojelutietoa Aikamme "amatsooneja" elokuvan avulla eri puolilla maata marttojen ja lottien tuella.22

...ja niiden elokuvat
Elokuvaa halvempia ja tavanomaisempia viestintäkeinoja naisjärjestöt olivat
käyttäneet jo pitkään. Puhetilaisuuksien ja kurssien lisäksi lehdet ja kirjaset
välittivät tietoa järjestöistä.23 Elokuva oli naisjärjestöille uusi väline.
Lukuisista esityksistä päätellen niiden propaganda-arvoa hyödynnettiin
hyvin. Käsittelemämme järjestöelokuvat eivät ole "naistuotantoa", eivät
edes vain naisten suunnittelemia. Mitä todennäköisimmin järjestöaktiivit
kuitenkin antoivat panoksensa elokuvia valmistettaessa. Tiedot tekijöistä
ovat yleensä niukat, mutta niiden perusteella vaikuttaa siltä, että tarkastelemiemme elokuvien tekniikasta vastasivat miehet. Kaikkiaan naisten osuus
elokuvateollisuudessa, erityisesti tuotannossa, oli vähäinen.24
Yleisössä naisia sen sijaan oli runsaasti. Myös mainoselokuvia saatettiin kohdentaa juuri heille.25 Esimerkiksi Helsingissä elokuvateatteri Tähdessä esitettiin neljän lyhytelokuvan sarja samoihin aikoihin kuin Aikamme "amatsooneja". Näytäntöjen aiheet liittyivät pyykinpesuun ja keittiöaskareihin ja niiden luvattiin tarjoavan "varsinkin perheenemännille runsain määrin sekä hyötyä että hauskuutta".26 Naisyleisö elokuvateattereissa
korostui entisestään sota-aikana. Tällöin elokuva oli yksi kotirintaman mielialanhoitajista ja keräsi täysiä katsomoita.27
Käsittelemistämme elokuvista varhaisinta aikaa kuvaa Marttojen toimia
(1941), jota tehtiin 1930-luvulla useina vuosina. Sota lienee siirtänyt sen
valmistumista.28 Levitykseen se pääsi heti valmistumisensa jälkeen, vaik”

v. 1934 päätti NYKS, että kaikkien sen jäsenten on kuuluttava lottiin" (Nimimerkki
Yliasiamies, Kaasutorjunta 5/1937); Tunnuksemme ensi kesänä on: Väestönsuojelutaitoa levittämään, ANKS-jäsenlehti 3/1939; Nimimerkki R.R. Naisylioppilaiden
Karjala-Seura 15-vuotias, Suomen Heimo 12/1938.
222
Mitä jokaisen ANKS-laisen tulee tietää, ANKS-jäsenlehti 4/1939.
23
Emäntälehti (ruotsiksi Husmodern) perustettiin vuonna 1902. Lotta Svärd -lehti ilmestyi vuosina 1928-1944. NYKS:n julkaisu aloitti käsinkirjoitettuna tiedotteena,
sitten NYKS-nimisenä (1934-1938) ja jatkoi seuran nimiuudistuksen jälkeen
ANKS:n jäsenlehtenä (1939-1944).
24
Vrt. Koivunen 1992:43.
25
Ks. esim. Koivunen 1992: 14 ja 132.
26
Pyykinpesuainetta mainosti Persil - sen valmistus ja tehokas käyttö ja "Keittiösinfonia" oli leikillinen piirretty äänielokuva. Suomen Sosialidemokraatti 16.9.1939.
277
Koivunen 1992: 72 ja Salmi 1991: 33.
28
Elokuvassa on kaksi sota-aikana kuvattua kohtausta. Ensimmäinen on Marttalaa esittelevä kohtaus, joka on todennäköisesti kuvattu talvisodan aikana. Toinen pellavan
käsittelyä kuvaava jakso on kesältä 1940.
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ka osia filmimateriaalista tarkastettiin jo vuonna 1939 nimellä Martat toiminnassa. Vuonna 1941 Emäntälehdessä oli useita mainintoja "marttafilmin" esityksistä eri puolilla maata, esimerkiksi Marttapiiriliittojen kokouksissa.29
ANKS.n jäsenet olivat valmistautuneet sotaan pitkin 1930-lukua. Lehdistössä oli kuvia "anksittarista" kaasusuojeluvarusteissa.30 Yhdessä Suomen kaasusuojelujärjestön (SKJ) kanssa valmistettu Aikamme "amatsooneja" (1939) oli luonteva jatko järjestön innokkaalle väestönsuojelupropagandalle, joka oli ollut ohjelmassa jo vuodesta 1934. Vuosikymmenen
lopulla yleiset väestönsuojelutilaisuudet, joissa esitettiin aiheeseen liittyviä elokuvia, keräsivät runsaasti yleisöä. Keväällä 1939 ylioppilaille järjestettiin salintäysiä valistustilaisuuksia muun muassa Vanhalla ylioppilastalolla ja Bio Rexissä.31 Tämän lisäksi Helsingin kaupunki kustansi Aikamme
"amatsooneista" syyskuussa 1939 kymmenen elokuvaesitystä eri teattereissa. Näihinkin tilaisuuksiin liittyi väestönsuojelua käsittelevä esitelmä.
Rivilotan (1943) ensi-ilta oli 13.6.1943 Helsingissä elokuvateatteri Metropolissa." Elokuvan tavoitteena lienee ollut kotirintamalle tiedottaminen,
lisäjoukkojen rekrytointi ja lottatyön ikuistaminen. Kuvauksen yhteydessä syntyi muutakin propagandamateriaalia. Kuten martoilla, kuvaustilanteissa otetut valokuvat levisivät myös järjestöstä tehtyihin kirjoihin ja lehtiartikkeleihin. Esimerkiksi elokuvassakin selostajana toiminut Veikko Itkonen kertoi havainnoistaan kenttälottien parissa Lotta Svärd -lehdessä otsikolla "Lotasta on muodostunut mielikuvituksemme naisihanteen täyttymys".34
29

Emäntälehti 3/1941 ja 7/1941.
Esim. Kaasutorjunta-lehti 5/1937 ja 2/1939.
31
Nimimerkki "Yliasiamies", Naisylioppilaiden Karjala-Seura 15-vuotias.
Mielenkiintoisia tietoja NYKS.n isänmaallisesta työstä ja monipuolisesta
maanpuolustustoiminnasta. Kaasutorjunta 5/1937, 12-14; Kuvatietoa. SKJn vss.
propaganda-, valistus ja opetustoiminnasta Helsingissä, Kaasutorjunta 2/1939,
Naiset ja väestönsuojelu. Kaasutorjunta 3/1939; Ylioppilaiden väestönsuojelutoiminnasta. Kaasutorjunta 4/1939; Naiset väestönsuojelumme palvelukseen.
Kaasutorjunta4/1939.
32
Ks. M. Parviainen. Kaasuvaara, Lotta Svärd 30.11.1932. Väestönsuojelutoimintaa
esiteltiin syyskuussa 1939 Messuhallin täyttävälle yleisöjoukolle (Suomen Sosialidemokraatti 14.9.1939) ja SKJ järjesti ilmaisia elokuvaesityksiä (Suomen Sosialidemokraatti 10.9.1939). Helsingissä erityisissä Aikamme "amatsooneja" ilmaisesityksissä kävi yhteensä 4 595 henkeä. Helsingissä syyskuussa pidetyssä kaasusuojelujärjestön tilaisuudessa oli noin 15 000 henkeä (Uusi Suometar 11.9.1939).
33
Pesonen
1991:21
.
34
Lotta Svärd 30.9.1941.
30
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Kotitalous kunniaan
Perhe oli marttojen aatteellinen keskiö, joka määritti naisen yhteiskunnallisen aseman. Naisen harteille lankesi vastuu perheen ylläpidosta, lasten
kasvattamisesta ja moraalista. Anne Ollilan mukaan kotitaloustyön ja äitiyden - ja tätä kautta naisen - arvostusta haluttiin nostaa yhteiskunnassa.35 Kotipiirin arvostaminen loi naisille oman paikkansa nuoressa kansallisvaltiossa: heistä tuli "yhteiskunnan äitejä".36 Ollila rinnastaa uuden kotikulttuurin ja kansallisen identiteetin kehittämisen. Nuoren valtion oli vahvistettava kansan yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. Siihen se
tarvitsi perinteitä ja rituaaleja. 37
Kotitalousneuvonta kurssien muodossa oli tehokas tapa opastaa marttojen näkemyksen mukaista elämäntyyliä. Yhtenä tavoitteena oli uudenlaisen kotikulttuurin luominen ja juurruttaminen Suomeen. Naisen tehtävä oli olla kodin sydän, joka vastaa perheen fyysisistä tarpeista henkisiäkään unohtamatta. Hyvän kodin ja ihmisen tunnusmerkkejä olivat puhtaus,
järjestys ja suunnitelmallisuus.38
Marttojen toimia 1-5 (1941) on runsaasti lyhytelokuvia tehneen Aho
& Soldan -kaksikon valmistama 55 minuutin pituinen filmi. Se kertoo marttojen työstä maaseudulla, houkuttelee uusia jäseniä ja korostaa toiminnan
merkitystä kansantaloudelle. Vaikka elokuva keskittyy näyttämään käytännön toimia, elää siinä vanha sivistämisihanne. Tiedon ja taidon yhtäaikainen arvostus kiteytyy marttatutkinnossa, joka koostuu käytännöllisestä ja
tiedollisesta osuudesta. Marttailtaa esittelevä kohtaus näyttää toiminnan eri
puolet: ensin virallinen kokous avauksineen ja edellisen kokouksen pöytäkirjoineen, sitten vapaamuotoisempi osuus, jonka aikana tehdään käsitöitä ja lauletaan. Käytäntöön liittyvät kaikki elokuvassa esitellyt kurssit
ja kilpailut. Järjestelmällisyydestä kertoo, että 1930-luvulla neuvontaa ryhdyttiin toteuttamaan teemavuosittain"'. Lisäksi elokuvassa haaveillaan
asioista, kuten yhteispesulasta tai yleisestä kouluruokailusta, jotka helpottaisivat naisten työtä. Pikkumartat puolestaan sosiaalistetaan perheenemännän tehtäviin parsimiskilpailussa sekä kirjanpito- ja ruoanlaittokursseilla
mottonaan "mitä isot edellä, sitä pienet perässä".
35
Ollila
36

1989: 26 ja 63.
Ollila 1990 ja Ollila 1989: 81, 135-136; vrt. Sulkunen 1989 ja Lähteenmäki
1990a.
37
Ollila 1990.
38
Ollila 1990; vrt. Lähteenmäki 1990a: 4.
39
1930-luvulla marttojen neuvontaa järjestelmällistettiin mm. kehittämällä
teemavuosia. Vuonna 1934 käsiteltiin raakaravintoa ja kompostointia. Vuosi
1935 oli ilma-vuosi, 1936 vesivuosi, 1937 lämpövuosi ja 1938 valovuosi. Vuosi
1939 oli lepo-vuosi, mutta se katkesi sodan syttymiseen (Ollila 1989: 127-128).
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Marttojen toimien esittämien naisten tehtävien määrä on mittava. Kodinhoitokurssilla opastetaan kodin ulko- ja sisätilojen suunnittelua kompostin rakentamisesta astioiden säilytykseen. Kirjanpitokurssilla opiskellaan taloudenpitoa. Järjestystä korostetaan sekä työtaakan helpottajana että
viihtyisyyden ja naisten omanarvontunnon lähteenä. Esimerkiksi vaatteidenpesukurssilla esitellään työtä helpottavia laitteita. Velvollisuudet kytketään usein hyötyyn ja huviin. Elokuvan mukaan vaatteiden huolto ei ole
vain raskasta työtä, sillä "taitavan emännän liinavaatekaappi on hänen silmissään ilo ja ylpeys". Samantyyppistä tyytyväisyyttä omasta työstä välittyy myös kotitalousnäyttelyn tekstiiliosastolta. Siellä voi ihailla oman
maan pellavasta kudottuja palkittuja tuotteita. Puhtauden ja järjestyksen
tärkeyttä korostetaan toistuvasti. Kodinhoitokurssilla martat käyvät selostuksen mukaan "julmaa sotaansa" siivoamalla kodin ja sen ympäristön. Ja
hygieniastahan on kysymys pesukurssillakin.
Elokuva luo käsityksen kotitaloudesta kokonaisuutena, jonka toiminnasta
nainen kantaa päävastuun. Koti on eräänlainen omavarainen yritys, joka
joskus turvautuu ulkopuoliseen konsulttiapuun. Jos omat tiedot ja taidot
eivät riitä, apua löytyy marttojen neuvonta-asemilta ja kursseilta. Opastus
toimii myös kontrollin välineenä: elokuvassa näytetään kuinka neuvoja
saattaa tulla tupaan kutsumatta.
Marttojen toimien mukaan naisen on huolehdittava perinteiden ylläpitämisestä ja yhdistämisestä uusiin kotitaloustyötä helpottaviin oppeihin.
Tämä kiteytyy elokuvan lopussa, jossa käydään tuvankatsojaisissa emäntäkoululla. Siinä esitellään työtä helpottavia uudistuksia korostaen, että
"käytännöllisyyden ja taloudellisuuden vaatimukset ovat yhdistettävissä
perinnäiseen kulttuuriin ja vanhoihin rakennuksiin". Elokuvan mukaan
uudistusten tarkoitus ei ole tuhota vanhaa, vaan "(pohjalaisessa) kotikulttuurissa on paljon perinnäistä kotikulttuuria, jonka nykypolvi uudistuspyrkimyksistä huolimatta haluaa säilyttää". Sama järjestyksen ja perinteiden
kunnioitus on läsnä myös hautausmaapäivillä, joilla kunnostetaan "esi-isien
viimeisiä leposijoja".

Ylioppilaat valmistautuvat sotaan
"Neljäs valtiomahti, elokuvat oli lopullisesti alistettu palvelemaan ANKS:n
tarkoitusperiä", mainostettiin järjestön lehdessä, kun Aikamme "amatsooneja" valmistui. Elokuva tehtiin erittäin nopeasti. Toukokuussa 1939 ikuistetun filmin valmisteluaikaa oli neljä tuntia ja filmausaikaa ilta ynnä yö.
Niinpä "elokuvaa esitettiin Helsingissä ennenkuin pääosan esittäjä oli ta-
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junnut muuttuneensa medisiinarista elokuvatähdeksi".40 Puheäänenä oli
suosittu selostaja Reino Hirviseppä. Kuvaajaa ei ilmoiteta. Elokuvan helsinkiläisesityksistä uutisoineen ANKS-jäsenlehden mukaan "Herra Pääministeri ja Herrat Ministerit eivät kunnioittaneet tilaisuutta läsnäolollaan,
sensijaan luultavasti puolet Helsingin pikkupojista kävi jonottamassa lippuja".41
Risto Alapuron (1973) mukaan AKS oli 1930-luvun alusta (1933-39)
fasistinen järjestö, jonka jäsenviiteryhmänä oli valkoinen suomenkielinen
Suomi. Ideologiaa väritti tällä kaudella jyrkän nationalistinen yhteisyyden
("kansankokonaisuuden") luominen ja kielitaistelu. Veljesjärjestön tavoin
sisarjärjestö ANKS astui 1930-luvulla tukemaan Isänmaallista kansanliikettä (IKL), sillä se käsitettiin välittäjäksi, jonka kautta Karjala-Seurojen
ohjelma voitiin viedä laajempien kansankerrosten tietoisuuteen. Suur-Suomen luominen kuului vuodesta 1933 ANKS:nkin keskeisiin tavoitteisiin.
Seitsemän minuutin pituinen filmi keskittyy ainoastaan maanpuolustukseen
ja väestönsuojeluun. Se koostuu otoksista, jotka kertovat, kuinka naisten
tuli toimia "mikäli jotain sattuisi".
Jäsenlehdessä toistunut näkemys "Suomen kansan kohtalosta olla etuvartijana Itää vastaan" ei elokuvassa suoraan ilmene, sillä vihollista ei nimetä. Vaarana esitetään ennen kaikkea siviileihin kohdistuvat ilma- ja kaasuhyökkäykset. Väestönsuojelun katsottiin sodan aikana kuuluvan enimmäkseen naisille ja olevan yhtä tärkeää kuin miehille asepalvelus.42 Suoriutuakseen tästä "naisten asevelvollisuudesta" jäsenet olivat käyneet kursseilla, joilla opeteltiin tuntemaan erilaisia taistelukaasuja, käyttämään naamaria tai hätätilassa valmistamaan hengityssuoja naamarin korvikkeeksi.43
Aikamme "amatsooneja" alkaa lentokoneiden lentäessä rivimuodostelmassa pilvisen järvimaiseman yllä. Kuva siirtyy räjähdyksen kautta eduskuntataloon, sitten lähikuvaan käsisireenillä ilmahälytystä antavasta naisesta. Dramaattisen alun jälkeen kerrotaan kurssista, jolla naisille opetetaan sodan aikana tarvittavia taitoja, kuten palontorjuntaa, ensiapua ja ilmavalvontaa. Todentuntuisesti näytetään, kuinka naispuolinen palovartija
huomaa termiittipommin, sonnustautuu kaasunaamariin ja kiirehtii palopaikalle. Naisista koostuva suojeluryhmä ryhtyy taltuttamaan paloa. Lisäksi
esitellään väestönsuoja, jonne kannetaan syövyttävän kaasun haavoittamaa
naista.
Sitten kuvataan elokuvan määrittelemää naisten luonnollisinta toimialu40
Mitä jokaisen ANKS-laisen tulee tietää, ANKS-jäsenlehti, 4/1939.
441
Väestönsuojelutietoa valkokankaalla, ANKS-jäsenlehti 4/1939.
42
Esim. Helkavaara 1937.
43

Vuonna 1936 annettiin todistukset Suomen kaasusuojelujärjestön kurssin käyneelle 35 nyksiläiselle. NYKS:n väestönsuojelukurssi 2, NYKS-jäsenlehti 4/1936.
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että oletetun sodankin aikana - kotia. Kamera esittelee naisen, joka kaasuhyökkäyksen varalta pakkaa ruokakaapin sisällön tiivistettyihin peltilaatikoihin ja vahvistaa ikkunat teipillä estääkseen niiden särkymisen räjähdyksen voimasta. Sota-aikaan katsottiin kuuluvaksi myös taito ommella
harsokankaasta ja flanellista sysihiilellä ja pumpulilla täytetty hengityssuojain, jonka tekeminen ja käyttö selvitetään tarkasti. Kuvaus on otettu
mukaan ilmeisesti siksi, että tulevaksi oletettu kaasusota ja siihen tarvittavat suojavälineet herättivät hämmennystä ja kauhua.44 Elokuvassa neuvotaan myös, että omatekoisen kaasunaamarin eristeenä voi käyttää pöytäliinaan käärittyä kosteaa multaa, keino jota muutkin naisjärjestöt esittelivät. Näiden kotitekoisten välineiden ohella näytetään kahta valmista kaasunaamarityyppiä, nupopäistä täyskumista kansan- ja väestönsuojelujoukkojen mallia. Kodin esineet otetaan taas käyttöön kun palokypäräksi ehdotetaan kahvipannumyssyllä pehmustettua kattilaa, jollaiseen sonnustautuneita naisia näytetään luudat olalla.
Lopuksi kerrataan, että "rajojen turvaaminen sekä sodan että rauhan aikana on miesten tehtävä, mutta puolustustahtoiset, valveutuneet naiset tietävät velvoittavan paikkansa kodin ja kotipiirin suojelijoina". Elokuva päättyy taivaalla kaartelevaan lentokoneeseen. Kuvaan ilmestyvät ANKS:n ja
Suomen Kaasusuojelujärjestön tunnukset.
Järjestön lehdestä välittyvän ajattelun mukaan tarkoin valitut, sivistyneet naiset veivät kaasusuojelun ja isänmaallisuuden sanomaa koko kansalle, ennen kaikkea sen naispuoliselle osalle. Suomen naisten "asevelvollisuudesta" vuonna 1937 seuran Me uskomme juhlajulkaisuun kirjoittanut
Irma Helkavaara kaipasi valtion tukemaa laajaa väestönsuojeluvalistusta.
Hän toivoi, että "naisten enemmistön luonnottoman penseä suhtautuminen
maanpuolustusasiaan muuttuisi, ennen kuin 'pahat päivät' tulevat".45 Puhuttaessa maanpuolustustyöstä ANKS:ssa murehdittiin, että asia tavoitti
vain samanmielistä yleisöä eikä työväestöä, sillä "kansan yhtenäistäminen"
oli tärkeällä sijalla. Elokuva olikin havainnollinen tapa tehdä väestönsuojelupropagandaa. Helsingissä Aikamme "amatsooneja" kävivät mainittujen pikkupoikien lisäksi katsomassa Suomen Sairaanhoitajatarkoulun ja
Helsingin Marttayhdistyksen ryhmät. Elokuva kiersi vuonna 1939 koko
kesän ja syksyn eri puolilla maata.
44

Ensimmäisen maailmansodan perusteella haluttiin valmistautua kaasuaseen kohtaamiseen. Kaasua käsiteltiin esimerkiksi Lotta Svärd -lehdessä jo 1930-luvun alussa.
Suomen Kaasusuojelujärjestö järjesti vuonna 1932 kaasuarpajaiset, joilla kerättiin
rahaa väestönsuojeluun. Myöhemmin Kaasusuojelu-lehdessä oli erillisiä artikkeleita
naisista ja väestönsuojelusta. Ks. myös Nimimerkki Poutalan emäntä, Kengänkiillottaja eli lotta-äiti ja kaasusuojelu, Lotta Svärd 15.2.1939.
45
Helkavaara 1937:80-81.
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kameramies on hiihtokilpailun tuoksinasta tavoittanut poikien kilpailuyleisöstä sievän käsiään taputtavan tytön. Tästä symbolisesta kuvasta - nainen ihailee ja kannustaa miehen ponnistuksia - nimenomaan lottia kuvaavat filmit Lottapäivät Porissa ja Tuusulassa (1934) ja Rivilotta poikkeavat toiminnallisuudellaan.
Monipuolisin lottien työtä kuvaava elokuva on noin puolen tunnin mittainen puolustusvoimien tekemä, Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunnan ja rajatoimistojen myötävaikutuksella valmistunut Rivilotta (1943). Se
kuvattiin pääosaltaan talvella 1941-1942 kaikilla sotatoimialueilla, joskin
mukaan leikattiin jonkin verran aikaisempaa materiaalia. Elokuva esittelee lottien panosta sotaponnisteluissa. Tiedonkulkua lotat auttavat toimimalla viestinvälittäjinä, kirjeiden lajittelijoina, ilmavalvojina ja puhelinkeskuksina. Työlle annetaan kiitosta kehumalla kenttäpostia lajittelevien
lottien "näppäriä sormia". Viestintään liittyen todetaan lottien tekemän
nopean ilmoituksen olevan yhtä tärkeän kuin hyökkäyksen: ilman viestiyhteyksiä "sodan johto on sokea tai kuuro".
Toinen lottien keskeinen tehtävä on muonitus, jonka lotat hoitavat sikojen ruokkimisesta suurten ruokasäkkien nosteluun. Ruoan valmistuksen
massivisuudesta kertoo, että esimerkiksi kaalikeiton ohje on 850 miehelle. Muonittamiseen liittyy ruoan kuljetus sotilaille lumisissa metsissä reen
avulla, miesten kahvittaminen ja kanttiinien hoitaminen. Niistä näytetään
etulinjassa sijaitsevaa "Tulipesää". Vapaa-ajan viettoon kuuluvat musisointituokiot sotilaiden kanssa.
Ruokahuollon lisäksi puhtaanapito ja vaatteiden korjailu ovat lottatyön
arkea. Elokuva näyttää joen jäällä olevan pesulan, jossa venakot ja itäkarjalaisnaiset ovat lottien apulaisina. Kamera kuvaa myös täydellisesti koneistetun pesulajunan, jossa on suurkäyttöön tarkoitetut pesukoneet, lingot ja kuivausosastot. Tämän jälkeen seurataan lääkintälottia kenttä- ja sotilassairaaloissa sekä sairaalajunissa. Silmäys tulevaisuuteen luodaan näyttämällä uutta lottapolvea, pikkulottia. He auttavat rintamalle menevien tavaroiden pakkaamisessa. Lopussa esitetään Lotta Svärdin keskusjohtokunta
ja puheenjohtaja Fanni Luukkonen. Päätöksenä kuvataan lottalupauksen
vieminen loppuun: lotan hautajaiset.
Henkilökohtainen puoli Rivilotasta puuttuu. Se tulee sen sijaan esille
useissa kaupallisissa elokuvissa. Mika Waltarin käsikirjoittamassa Tyttö
astuu elämään (1943) pääosaa näytteli Ansa Ikonen, jonka roolihahmo rakastuu rintamaluutnanttiin. Elokuva sai nimimerkki Kinonkävijältä Elokuva-Aitta-lehdessä penseän vastaanoton: "Toivottavasti lotistatnme tehdään
joskus ansiokkaampi, psykologisesti kiinteämpi elokuva." Samalta vuodelta
peräisin olevassa Armas J. Pullan sotilasfarssissa Jees ja just lottana esiintyi
todellisuudessakin lottakanttiinissa työskennellyt Kaija Rahola. Työlle toi-
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vatkin mainosta lottina toimineet elokuvanäyttelijät, joista tehtiin
lehtihaastatteluja.46
Rivilotta tavallaan jatkaa siitä, mihin Marttojen toimia johdatteli ja
Aikamme "amatsooneja" lopetti. Sotaan murroksena sisältyy siis
myös jatkumoa. Rivilotan naiset ovat yhdistelmä amatsoneja ja
marttoja. He jatkavat emännän tai äidin tehtäviä pyykkäämällä,
hoivaamalla ja huoltamalla sotajoukkoja usein vaarallisissa oloissa,
myös etulinjassa.

Elokuvien sävyt ja sävelet
Elokuvien ympäristöt ovat erilaiset. Martta-elokuvaa kuvattiin eri
puolilla Suomen maaseutua, eivätkä monet esitetyt askareet, kuten
pellavan käsittely tai kinkkujen palvaaminen saunassa, olisikaan
olleet mahdollisia ahtaissa kaupunkioloissa. Kaupungistumista ei
ihailtu.47 Esimerkiksi koti-talousnäyttelyssä esitellyn ruoka-aikojen
karusellin yhteydessä kysytään: "Milloin yhteiskunta armahtaa
emäntiä ja säästää yhteiset ruoka-ajat?" Tämän voi tulkita viittaavan
yhteiskunnan muutokseen, joka vaikeuttaa yhteisten ruokahetkien
ylläpitämistä. Ainoat kaupunkikuvat ovat yhdistyksen 40vuotisjuhlista, jossa martat kokoontuvat Messuhallissa ja nauttivat
soppakanuunoissa valmistettua keittoa Suomenlinnassa. Sen sijaan
ANKS:n jäsenet valmistautuvat kaasuhyökkäyksiin ja tulipaloihin
kaupunkilaiskodeissa,
mitä
todennäköisimmin
Helsingissä.
Kansallisen itsemääräämisen symbolina kuvassa näytetään
eduskuntataloa. Rivilotan lottien olinpaikkaa ei yleensä kerrota, vaan
he osallistuvat sotaan suomalaisessa metsämaisemassa "siellä
jossakin". Kaupunkiolot tulevat kuvaan esiteltäessä lotat "uuden ajan
linnanrouvina", sotilaskanttiinin pitäjinä Viipurin pyöreässä tornissa.
Elokuvien sävyt poikkeavat toisistaan. Marttojen toimia on
itsetietoinen ja ylpeä kotitalouteen liittyvien asioiden osaamisesta.
Pohjavire on tehokas ja rationaali, mutta leppoisa ja positiivinen.
Selkeät välitekstit (Kotiapulaiskoulusta, Saippuankeittokurssi,
Hautausmaapäivät) kertovat, mitä seuraavaksi esitetään. Taustalla
kaikuvat isänmaalliset laulut, kuten "Miss' laaja aukee Pohjanmaa"
tai "Jo Karjalan kunnailla", myötäilevät kerrontaa. Elokuvassa on
tiivis kuvausta täsmentävä selostus. Liiton 40-vuotis46

Nimimerkki Toe, Kaunis Kaija lottakanttiinissa, Elokuva-Aitta 1.9.1941; ks. Nimi
merkki E. H., Studioista "soppakanuunoiden" ja sukankutimien ääreen, ElokuvaAitta 15.6.1940.
47
Ks. Ollila 1989: 151.
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juhlia ikuistettaessa korostetaan arvovaltaista vaikutelmaa muun muassa
yhteyksillä pohjoismaisiin ja kotimaisiin naisjärjestöihin. Juhlien näyttävyys viestii halusta osoittaa liiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa
ja kotitalousnäyttelyn yhteydessä viitataan kuin ohimennen arvovieraisiin.
Vain kuva paljastaa, että juhlapuhujana on Kyösti Kallio.
Rivilotan tunnelma muistuttaa Marttojen toimia: se on ahkera, mutta
enemmän tunteisiin vetoava ja idealisoiva. Lotat tuovat paitsi järjestystä,
myös lempeyttä sodan kaaokseen. Ilmapiiri on tykinjyskeestä huolimatta
toiveikas, jopa terapeuttinen. Elokuvan tarkoituksena oli varmasti valaa
luottamusta kotirintamaan. Myös Rivilotan kuvaus on ammattimaista ja
äänimaailma erittäin monipuolinen. Elokuvaa ohjaa puhe, jossa toimii työnjako. Miesääni kertoo yleensä teknisistä yksityiskohdista, naiselle on jätetty emotionaalisempi osuus. "... kirje sinulle, minulle, kirje murheesta,
rakkaudesta, onnesta" selostaa näyttelijä Irma Seikkula kenttäpostin toimintaa. Myös runonlausunta siivittää kerrontaa. Taustana soivat osittain
samat isänmaalliset laulut kuin martta-elokuvassa. Toistuvana tehokeinona
käytetään kuorossa lausuttua lottavalaa.
Aikamme "amatsooneja" on sävyltään aggressiivisin ja uhkaavin. Jo osin
yöllä tehdyt kuvaukset luovat tummanpuhuvaa tunnelmaa. Musiikkia tai
välitekstejä ei käytetä. Ääniefekteinä toimivat lentokoneiden melu ja sireenien ulvonta. Kuvakerrontaa myötäilee selostajan kiihkeä puherytmi,
joka kielii nopeasta valmistumistahdista. Kiire näkyy myös kuvauksessa.
Esimerkiksi kohtauksesta, jossa äiti joutuu kömpelösti asettelemaan omatekoista hengityssuojaa poikansa kasvoille, ei varmaankaan ehditty ottaa
parempaa otosta. Jos martta-elokuvan sävy on ystävällisen opettavainen,
Aikamme "amatsooneja" on paikoittain avoimen syyllistävä. Niinpä elokuvan mukaan äiti - eivät siis pommitus tai sota - voi aiheuttaa lapselleen elinkautisen vamman, ellei hän ole selvillä, miten toimia ilmahyökkäyksen aikana.

Sisaret, äidit ja emännät
Miehet ovat kaikissa elokuvissa kuvallisesti marginaalissa tai näkymättöminä. Silti sukupuolten välinen dynamiikka on läsnä. Martat huolehtivat
kotipiiristä ennen kaikkea muiden marttojen, mutta myös miesten kanssa.
"Amatsoonit" puolustavat kotia miesten puolustaessa kotimaan rajoja. Lotat
tukevat miehiä taistelussa. ANKS ja Lotta Svärd rinnastuvat suoremmin
miesten toimintaan. Ne olivat sisarjärjestöjä, joiden tehtävä oli tukea miesten päämääriä järjestöjen itsensä "naisellisiksi" nimeämillä keinoilla. Martat
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sen sijaan eivät olleet varsinaisesti (mies)järjestön sisarversio. Jo vuosisadan alussa Marttayhdistykset ja maamiesseurat sopivat työnjaosta, jonka mukaan martat hoitavat puutarhanhoitoon, kananhoitoon ja ruokatalouteen liittyvän neuvonnan ja maamiesseurat vastaavat karja- ja maitotalouden- sekä maanviljelysneuvonnasta.48
Elokuvissa miehillä on kaksi keskeistä roolia. Ensiksi he ovat huollettavia ja hoidettavia, lapsia, aviomiehiä tai haavoittuneita. Esimerkiksi Aikamme "amatsooneissa" ja Marttojen toimissa äidit huolehtivat perheistään, siis miehistään ja lapsistaan. Rivilotassa haavoittuneita miehiä hoitavat lotat ja sairaanhoitajat. Toiseksi mies on puolustaja ja auktoriteetti.
Aikamme "amatsooneissa" elokuvan naisten tehtäviä määrittävänä, komentokieltä käyttävänä selostajana on mies. Rivilotassa miehet vilahtavat sotilaina ja lottien toiminnalle hyväksyntää antavina valtiomies-auktoriteetteina. Marttojen toimissa miehet esiintyvät joko nikkarointitöissä tai asiantuntijoina, kuten kylän teurastajana teurastuskurssilla tai pappina hautausmaapäivillä. Selostusteksti "Kun aina saa puhdasta ja ehjää ylle, on
toki miesten asia helpottaa raskasta pyykin pesutyötä", kuvastaa yhteistyötä: mies rakentaa kuivaustelineen ja vaimo ripustaa puhtaat pyykit
sille.
Sukupuoli on myös keskeisessä roolissa niin järjestöjen kuin elokuvienkin nimissä. Vauhdikas Aikamme "amatsooneja" on voinut toimia pelkkänä mielenkiinnon herättäjänä. Elokuvan yhteydessä se viittaa paradoksaalisesti naistaistelijoihin. Sekavan myyttisen amatsoniuden voi tulkita
liittyvän järjestön väestönsuojeluintoon. Todettiinhan jäsenlehdessä jo
vuonna 1935 ylpeästi: "Suomen Kaasusuojelujärjestön väestönsuojelupäivän harjoituksen jälkeen Suurtorilta lähtevään katselmusmarssiin nyksiläiset
marssivat täysissä varusteissa suojapuku ja naamari suojeluasennossa muodostaen ainoan koulutetun naisjoukkueen."49 Nimityksen käyttäminen on
voinut saada isänmaallisen vastarintaidean tiedoista, joiden mukaan Neuvosto-Venäjällä oli raakoja naissotilaita eli "amazooneja".50
Nimi yhdistettynä ANKS:n tuottamaan muuhun materiaaliin henkii uhmakkuutta ja ambivalenssia omasta identiteetistä. Siihen liittyvät kenties
48
Ollila 1989: 189 ja 160.
49

Väestönsuojelu ja nyksiläiset, NYKS-jäsenlehti 3/1935; vrt. Akateemisen nuorisom
me taistelujärjestö, 12.8.1939. Ylioppilaslehti. Kuvassa ANKS:n naisia kaasusuojeluvarusteissa ja teksti "Jokainen tietää kuuluvansa taistelujärjestöön".
50
Nimimerkki O. O., Puna-armeijan amazoonit, Suomen Kuvalehti 47/1941. Artikkelissa sanotaan tietoja otetun mm. neuvostovenäläisestä aikakausjulkaisu Työläisja talonpoikaisnaisesta vuodelta 1936. O. O. kirjoittaa että "neuvostoparatiisissa on
nainen todellakin tehty tasavertaiseksi miehen kanssa, tasavertaiseksi hädässä ja
kurjuudessa".
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ilmaa käsittelevässä teoksessaan Ennen sotaa oli nuoruus (1942). Päähenkilö Kirsti ja hänen tuttavansa Maire keskustelevat AKS:n poikien ideasta
linnoittaa Kannas. Tekstistä ilmenee mies/valloittaja/aktiivisuus ja nainen/huoltaja/passiivisuus jako, joka konkretisoituu kotipiirin töiden - tässä tapauksessa ompelemisen - toisarvoisuuteen, jopa naurettavuuteen:
Maire toteaa pilkallisesti AKS:n miesten kutsuvan sisarjärjestöään ompeluseuraksi.52 Elokuva yhdistettynä seuran tuottamaan muuhun materiaaliin
henkii kiusaantunutta ja syyllisyydentuntoista suhtautumista siihen, että
ollaan toisenlaisia kuin miehet. Naiseus on ikään kuin puute.
Amatsonien veroista symboliikkaa martta- ja lotta-elokuvien otsakkeisiin ei liittyne, sillä ne saivat kimmokkeensa suoraan järjestöjen nimistä.
Martta-nimi otettiin, koska autonomian aikana venäläiset suhtautuivat suopeasti uskonnollisiin järjestöihin.53 Voi olla, että nimessä oli ironian sävyttämää vastarintaa, joka liittyi ajan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Nimenomaan Martta-nimen valinta oli kiinnostava ratkaisu kansansivistysjärjestölle, jolle olisi sopinut myös Maria-nimi.54 Kenties nimivalinnalla haluttiin korostaa naisten arkipäivän todellisuutta, jokapäiväisten askareiden tärkeyttä ja väistämättömyyttä. Ehkäpä marttojen alkuperäinen äitijärjestö Naisasialiitto Unioni miellettiin Mariaksi?
Lottien esikuva oli J. L. Runebergin runojen sotamies Svärdin Lottavaimo, joka vuosien 1788-1790 sodassa seurasi miestään sotilasmuonittajana. Miehensä kaaduttua hän jatkoi työtään sotilaiden huoltajana Suomen sodassa vuosina 1808-1809.55 Klassinen kuva Svärdistä ja hänen Lotastaan näytetäänkin elokuvan loppupuolella. Rivilotta-nimike kertonee halusta kaihtaa yksilöiden korostamista, painottaa pyyteetöntä yhteistoimintaa ja anonyymisuutta. Tätä kuvittaa elokuvan loppu, jossa vanhat ja nuoret lottakasvot esitetään päällekkäiskuvilla toisiinsa sulautuvana jatkumo52

Pennanen 1942: 191. Sodan esilletuomaa dikotomiaa voi havaita myös ensimmäisen maailman- ja kansalaissodan jälkeisestä Suomesta. Sen tunnelmiin palattiin
Lotta Svärd -lehdessä vuonna 1938 julkaisemalla nimimerkki "Savon tytön"
yleisönosastokirje "Vapaussankarille". Kirje alkaa kysymyksellä Oletteko
kiittäneet luojaanne, että olette syntyneet miehiksi, ja jatkuu: "Kiittäkää onneanne,
ettei teidän tarvitse jäädä kotiin naisen asemaan, jännittynein mielin odottamaan
viestejä rintamalta, vuodattamaan kaipauksen kyyneleitä, käyttämään aseenaan vain
neulaa ja sukkapuikkoja (...) sanalla sanoen tyytymään naisen kohtaloon - naisen,
joka kuitenkin yhtä palavasti kuin mieskin rakastaa maatansa, sen kansaa ja kieltä
ja ennen kaikkea vapautta." (nimimerkki Savon tyttö, Lotta Svärd -lehti 15.2.1938,
"Pakotettuna tyytymään naisen kohtaloon..." Kirje oli päivätty 6.3.1918.) Toisen
maailmansodan aikana tammikuussa 1942 mainosti Hopeapeili-lehti: "Neula ja
sakset
naisen aseiksi kotirintamalla".
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Ollila 1991: 127.
54
Evankeliumi Luukkaan mukaan 10: 38-42.
55
Lotta Svärd. Kuvateos. 1937; vrt. Alanen 1941.
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gienian primus motoriksi. Hänen tehtävänsä oli kasvattaa lapset ja kiinnittää mies kotiin, jonka kunnosta ja viihtyisyydestä nainen vastasi. Hygienian perusteluna oli tartuntojen estäminen. Niinpä perheenemäntä kävi
erilaisin kemiallisin "asein" eli puhdistusaineiden kanssa taisteluun likaa
ja pölyä vastaan. Puhtaus ei ollut vain rationaalinen hyve, siitä tuli moraalinen normi. Samalla tavalla järjestyksestä tuli kunnossa olevan elämän
symboli. Naisen oletetut ja edellytetyt hyveet laajentuivat yksityisistä kansallisiksi ja nainen oli tavallaan pelastettava kodille.59
Katsomiemme elokuvien perusteella myös Suomessa on havaittavissa
samanlaista kehitystä. Marttojen kotipiirissä vaalimat puhtaus, järjestys ja
suunnitelmallisuus nousevat yleisemminkin julkilausutuiksi ja tunnustetuiksi isänmaallisiksi arvoiksi viimeistään kun naisesta tulee rintamalotta, joka
antaa panoksensa sotaan tarttumalla "soppakanuunan" kauhaan tai astumalla pesulajunaan. Marttojen kodeissa aloittama taistelu siivottomuutta
vastaan jatkuu rintamalla sotana likaista vihollista vastaan: Rivilotassa lotat
siivoavat takaisin vallatussa Karjalassa yksityiskodista pois "ryssien jälkeensä jättämän lian ja saastan" ja heittävät neuvostojohtajien kuvia roskakekoon.60 "Ryssä ei kauan Suomessa haise", lauloivat puolestaan lotat
Äänislinnassa puhdistaessaan valistusasiain komissaarin entistä huonetta.61
Vihollisen epäpuhtaus rinnastuu lottien pesemiä puhtaita vaatteita arvostavaan suomalaiseen sotilaaseen.
Puhdistaminen on konkreettisesti esillä myös Aikamme "amatsooneissa ". Siinä neuvotaan, miten kloorikalkkia lakaistaan kaasusaastutetulle alueelle ja kehotetaan naisia tyhjentämään ullakot rojusta pommien aiheuttaman palovaaran välttämiseksi. ANKS:n toimintaa esittelevässä huhtikuun
1939 Ylioppilaslehdessä kerrottiin, että väestön omakohtainen suojelu, ensiavun antaminen, taisteleminen bakteerien hyökkäyksiä vastaan, väestön
keskinäisen kurin ylläpitäminen ja toiminta väestönsuojelun johtoelimissä sopivat sivistyneille naisille. Elokuvien naiset käyvät sotaa likaa vastaan konkreettisesti ja symbolisesti. Rauha on puhtautta ja järjestystä, sota
ja vihollinen edustavat saastaa ja sekasotkua. Niin koti kuin isänmaakin
on säilytettävä puhtaana.

59

Erityisesti Schmidt - Kristensen 1986: 115-129. Myös kansankotia rakentavassa
Ruotsissa naiset kohtasivat monenlaisia toiveita ja vaateita siitä, minkälaisia heidän pitäisi olla tai minkälainen nainen voisi olla (ks. Åström 1985). Ks. myös Sulkunen 1989 ja Saarikangas 1991: 252.
60
Vrt. nimimerkki i. e., Ryssänjälkiä kotinurkista puhdistamassa. Lotta Svärd -lehti
18.9.1941.
61
E. Mannisen Äänislinnasta ottaman kuvan kuvateksti. Pääesikunnan kuvakeskus.

32

Sota, kansalaisuus ja työnjako
Julkisuudessa keskusteltiin toistuvasti sodan vaikutuksista sukupuolten
työnjakoon. Esimerkiksi vuonna 1941 dosentti Elsa Haavio rinnasti miesten asevelvollisuuden ja naisillekin kuuluvan työvelvollisuuden. Haavion
mukaan jokaisen naisen tulisi saada lasten- ja kodinhoidon opetusta, mutta hän korosti myös tyttöjen koulutusta ilman erityistä karsinoimista.62
Kuten edellä on käynyt ilmi, Haavion toivomaa käytännön opetusta antoivat muun muassa naisten erillisjärjestöt.
Sodan vaikutuksesta naisten asemaan on kansainvälisessä tutkimuksessa
erilaisia tulkintoja. On esitetty, että sota laajentaa naisten liikkuma-alaa
yhteiskunnassa tarjoamalla uusia työtehtäviä, koska naisten tuli "korvata"
rintamalla olevat miehet. On myös väitetty, että sotaeliitti alun pitäen suunnittelee ja jakaa yhä uudelleen työtehtävät sukupuolen mukaan yhtä tietoisesti kuin minkä tahansa teollisuuslaitoksen johtoelin. Sotalaitokseen
osallistuminen on historiallisesti yhdistynyt kansalaisoikeuksiin ja keskusteluun siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kansalaisille kuuluu. Aseenkannon ja maanpuolustuksen on katsottu erottavan miehet etuoikeutettujen joukkoon, joka puolustaa heikompia, kuten naisia, lapsia ja vanhuksia. Militarismi-ideologian edellyttämä mieskäsitys on mielekäs vain sitä
täydentävän naiskäsityksen tukemana. Jotta mies voi toimia puolustajana,
tarvitaan vihollisen lisäksi joukko, jota puolustaa.63
Aikamme "amatsoonien" ja Rivilotan mukaan naisille ei kuulu taistelu
tai tappaminen, vaan miehen "vapauttaminen" taistelutehtäviin. Rivilotan
mukaan rintamalla naisten tehtävät ovat pitkälti samanlaista huoltoa ja
hoivaa kuin kotona, joskin suuremmassa mitassa. Puolustustahto liitetään
selväsanaisimmin elämän, lasten ja kodin säilyttämiseen, jota motivoi äitiys. Vaikka naiset osallistuvat taistelun kulun sujuvoittamiseen ja altistuvat
vaaroille, heidät esitetään elokuvissa myös kollektiivisena puolustettavien
joukkona.
Elokuvien mukaan työnjaon rajoja rikottiin vain poikkeustilanteissa,
yhteistä ponnistusta vaativana sota-aikana tai miesvoiman puuttuessa. Jo
Marttojen toimien kodinhoitokurssilla todetaan, että "on hyvä, ettei nais62

Haavio, Suomen Kuvalehti 51-52/1941; artikkelissa "Mitä maailman kotirintamanaiset tällä hetkellä tekevät?" esitetään naisia raitiovaunujen kuljettajakursseilla.
Kuvateksti kertoo: "Myöskin vanhoillisessa Italiassa puhaltavat uudet tuulet. Naiset ovat päässeet sodan aikana miesten töihin." (Suomen Kuvalehti 43/1941; ks. myös
Isaksson 1988:74, 129.)
63
Enloe 1986: 22; Pierson 1986; Higonnet et al. 1987. Eva Isakssonin kirjassa Hän
lottansa vei mukanaan (1988) on kommentoitu bibliografia naisiin ja sotalaitokseen
liittyvästä kirjallisuudesta.
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Kaasutorjunta-lehdessä esiteltiin 15-vuotiasta Naisylioppilaiden Karjala-Seuraa, jonka toiminnasta oheiset kuvat
teksteineen ovat. Kuva: Kaasutorjunta 5/1937.

väelläkään ole peukalo keskellä kämmentä kun on kyseessä kodin pienet
korjaustyöt, joihin tekijämiestä ei aina ole edes saatavissakaan". Kysymys
on naisten siirtymisestä miesten tehtäväkentälle, ei päinvastoin. Aikamme
"amatsooneissa" viitataan suoraan naisten miehiä korvaavaan toimintaan:
"Kun rintamantakaista tuhoa torjumassa ovat vain välttämättömät miehiset voimat, on naisten velvollisuus astua koteja ja kotiseutua turvaamaan."
Elokuvan naisten väestönsuojelujoukkojen amatöörimäisyys ja tietynlainen hellyttävyys alleviivaavat naisten puolustustehtäviin sopimattomuutta. Se ilmenee kattilaa kypärän korvikkeena käyttävässä "anksittaressa" tai
naisten epäsotilaallisessa, hallitsemattomassa lapiomarssissa. Sukupuoleen
sidotut määritykset ja arvostukset tulevat esille muissakin yhteyksissä. Kun
selostaja antaa erityistä kiitosta, lottien muonitustyön, säkkien kannon ja
autojen pakkauksen todetaan olevan "rasittavaa miehistä työtä", aivan kuin
pyykkäys tai muut niin sanotut naisten arkiset työt eivät olisi raskaita.
Niin rauhaa kuin sota-aikaa kuvaavat elokuvat sisältävät viestin, että
työnjako ja yhteistyö takaavat paitsi onnistuneen elämän myös toimivan
kansakunnan. Elokuvat painottavat myös kuulumista yhteisöön ja järjestöön, jonka luoman yhteistyön avulla elämästä selvitään paremmin. Yhteisön korostamisesta kertoo, että varsinaisia tähtirooleja - ellei juhlapuhujia oteta huomioon - ei ollut. Kollektiivisuuden voi nähdä kansakuntaan kuulumisena, osana kansakunnan rakentamista. Kollektiivisuuden taustalla ovat kuitenkin yksilöt. Varsinkin martat korostavat yksilöllistä itsensä kehittämistä ja omista taidoista nauttimista, vaikkakin usein joukkona
erilaisilla kursseilla. Lottien ja ANKS:n naisten yksilöllisyys jää epämääräisemmäksi, sillä heidän tehtävänsä on elokuvien mukaan ennen kaikkea
massan - "naisarmeijan" - muodostaminen, jossa yksilöille ei lottien johtohahmoja lukuun ottamatta omistettu huomiota. Ehkä 1930-luvun eri ryhmien naisten elämään liittyi jatkuva dialogi yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden, itsensä kehittämisen ja muista huolehtimisen välillä.

Propagandaelokuvien yhteiskunnallinen maisema
Sota hautasi osittain 1930-luvun yhteiskunnalliset ristiriidat ja tehosti kansallista eheytystä. Elokuvalla oli oma roolinsa tässä työssä. Niissä ei yleensä
puututtu luokkien välisiin vastakohtaisuuksiin.64 Käsittelemiemme eloku64

Ks. Koivunen 1992: 73 ja Ahtiainen 1979. Hannu Salmi on analyysissaan
Poretta-elokuvasta arvioinut, että sota-ajan elokuvissa oli usein integraatioon
pyrkivä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa korostava perusvire. Perustavien yhteiskunnallisten risti-
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vien yhteiskunnallinen maisema on rikkumaton. Vaaroiksi esitettiin
kaasu, ryssä tai kodin likaisuus.
Toisenlaista sanomaa välittivät 1930-luvun alkupuolella tehdyt työväenliikkeen elokuvat, joita sensuroitiin "liian poliittisuuden" vuoksi. Sosialidemokraattisen työväenliikkeen kuvallista ilmiasua voi tarkastella fiktiivisen kehyskertomuksen ympärille rakennetuista elokuvista Herra Elanto
(1930) ja Vastusten kautta voittoon (1935) sekä dokumentaarisesta materiaalista työstetyistä filmeistä Elannon kotioloja (1932), Työläiselämät
Helsingissä (1935) ja Pohjoismaiset sosialidemokraattiset naistenpäivät
(1939).
Ei liene yllättävää, että näissä pääosin 1930-luvun alkupuolen työväen
elokuvissa suomalaiseen yhteiskuntaan suhtaudutaan kriittisemmin kuin
porvarillisten naisjärjestöjen filmeissä. Kun elokuvassa Pohjoismaiset sosialidemokraattiset naistenpäivät osallistujat kokoontuvat rauhankokoukseen Helsingin työväentalon pihalla samoihin aikoihin kun ANKS:n naiset harjoittelevat torjumaan kaasuvaaraa, konkretisoituu intressien ja odotusten erilaisuus. Muut mainitut työväenelokuvat eivät valmistumisajankohtansa vuoksi kerro sodasta.
Ajankuvauksena työväenelokuvat näyttävät toisenlaisen, vähempiosaisten Suomen. Työväenelokuvien pula ja työttömyys eivät näy Marttojen toimissa tai Aikamme "amatsooneissa". Heidän kodeistaan ei - toisin kuin
työläisten - puutu huonekaluja, ja leivontaan on aina jauhoja. ANKS:n naiset tuntuvat pitävän itsestään selvänä, että kaikilla perheillä olisi varaa noudattaa ohjeita usean viikon ruoka-annosten varastoimisesta kriisin varalle
tai sijoittaa rahaa kaasunaamariin. Martta-elokuvassa sen sijaan viitataan
tarkkaan taloudenpitoon, joka oli hyveen lisäksi välttämättömyys. Kaikki
maalaisnaiset eivät suinkaan olleet varakkaiden talojen emäntiä. Niukkoja
oloja ei silti yhdistetä suuriin yhteiskunnallisiin parannuksiin, vaan ne
nähdään asiana, johon on totuttava ja joka on hallittavissa marttojen keinoin.
Työväenelokuvat antavat kapean kuvan naisen panoksesta työväenliikkeessä. Porvarillisten naisten elokuviin niitä yhdistää kotipainotteisuus.
Kotitalouden yksityiskohtaista toimivuutta ei työväenelokuvissa korosteta,
mutta perhe esitetään tärkeänä kokonaisuutena. Naisten toiminta ja preferenssit jäävät sivuosaan, eikä niiden esittäminen kerro välttämättä varsinaisen naisjärjestön painopisteistä. Miehisin voimin vuonna 1935 valmistuneessa näytelmäelokuvassa Vastusten kautta voittoon (1935) naispuoliriitojen esittämistä välteltiin, mutta usein elokuvissa silti oli ns. yhteiskunnallisia
lapsuksia, joiden kautta voidaan pureutua elokuvan "piilevään todellisuuteen" (Salmi
1991:32).
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sen päähenkilön Ailin osana on lähinnä ihailla ja kannustaa työläismiestään ja olla osana elokuvan lopussa muodostuvaa perhettä.65
Viisi vuotta aikaisemmin valmistuneen Herra Elannon päähenkilönainen muistuttaa hengeltään huomattavasti enemmän marttojen elokuvassaan
markkinoimaa itsetietoista ja rationaalia, perhettä koossapitävää järkevää
emäntätyyppiä, vaikka pääkaupunkilainen palveluammatissa työskentelevä
palkkatyöläinen onkin. Itse asiassa vähitellen myös työläisjärjestöt ottivat
yhä enemmän mukaan toimintaansa samanlaista kurssitusta, johon martat
olivat keskittyneet jo vuosia. Sosialidemokraattisen naisliiton toiminta
alkoi monilta muodoiltaan ja koti-ideologialtaan muistuttaa marttojen
toimintaa.66

Elokuva lähteenä ja kokemuksena
On yhtä kiinnostavaa pohtia mitä elokuvissa ei näy kuin mitä niissä näkyy. Propaganda- ja dokumenttielokuvathan ovat tekijöidensä aktiivinen
luomus, eivät kopio todellisuudesta. Analysoimamme elokuvat välittävät
järjestöistä osittain etukäteen suunnitellun "virallisen" ja valikoidun kuvan. Niissä kaikissa on myös kohtauksia, jotka järjestettiin kuvausta ajatellen.67 Katsomiemme elokuvien sanoma on yksityiskohtien rikkaudesta
huolimatta järjestöjen toimintaa kärjistävää, yksinkertaistavaa ja yhdenmukaistavaa. Esimerkiksi Marttojen toimia näyttää Suomen suurena Marttalana. Paikallisia eroja voi vain arvailla. Myös "todellisuus" järjestöjen
paikallistasoilla on voinut olla toisenlainen. Filmiltä riidat, niskuroinnit ja
spontaani sosiaalisuus kuitenkin puuttuvat.
Elokuviin on jäänyt joko järjestön ylärakenteen tai kuvaajien näkemys
siitä, mitä pidettiin kuvaamisen arvoisena ja mitä haluttiin ikuistettavan.
Voi sanoa, että rivijäsen vääntyy propagandan osaksi, hänen äänensä ei
välity. On eri asia olla kerronnan objektina kuin subjektina. Tavalliset jä66
Mäkelä ja Oittinen 1990.
67

Sulkunen 1989; Lähteenmäki 1990a. Sodan jälkeen syntyneen kansandemokraattisen Suomen Naisten Demokraattisen Liiton toiminta muistutti sekä
Sosialidemokraattista
naisliittoa
että
Marttajärjestöä.
Suosituimpia
joukkotoimintamuotoja olivat ompelukerhot ja kotitalouskurssit (Katainen 1988: 46
ja 64). Lotta Svärdin perustamisen 70-vuotisjuhlien yhteydessä haastateltiin Apulehdessä muutamia entisiä lottia, jotka kommentoivat juuri näkemänsä Rivilottaelokuvan kohtausta kanttiinissa kahvia kaatavista lotista: "Tuossa ne on kyllä
laittaneet itsensä liiankin hienoiksi," (Pesonen 1991). Samoin Aikamme
"amatsooneissa" on lavastettuja kohtauksia.
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senet kuitenkin esiintyvät elokuvissa. Sekä Rivilotassa että Marttojen toimissa kamera on hakenut monenkirjavia henkilöitä, suorastaan etsinyt erinäköisiä ja -ikäisiä hahmoja.
Emme usko, että yksiselitteistä katsomiskokemusta tai tulkintaa olisi
olemassa. Kysymys on monitasoisesta prosessista. Aluksi pelkkä elokuvien löytyminen oli palkitsevaa, niiden katsominen innostavaa. Varsinkin
Lotta Svärdistä ja Akateemisten Naisten Karjala-Seurasta kertovat elokuvat tarjosivat uutta tietoa, koska niitä on toistaiseksi tutkittu vähän. Aineiston niukkuus ja elokuvien painotukset aiheuttivat rajoituksia. Elokuvat johdattavatkin jatkokysymysten ja muun lähdemateriaalin ääreen.
Elokuvien katsominen on kuitenkin valottanut tutkimuskohdetta tavalla,
joka ei ole muiden lähteiden avulla tavoitettavissa. Se todella kuvaa ja
säilyttää kohteensa tuoreena. Näimme vuosikymmenien takaiset ihmiset
ulkonaisesti samanlaisina kuin silloin: lyhyinä, laihoina, pitkinä, lihavina,
vanhoina ja nuorina, iloisina ja surullisina. Pala heidän elämäänsä on talletettu julman avoimesti. Filmeihin on myös ainutlaatuisella tavalla piirtynyt inhimillisiä ja arkisia asioita, joita ei muissa lähteissä välttämättä näe
tai ole katsottu kirjaamisen arvoisiksi.68 Selostuksien epäloogisuudet ja tiedostamatta tallennetut kuvat tekevät tahattomia paljastuksia. Propagandistisen viestin lisäksi elokuvista välittyy vaikutelmia konkreettisista asioista,
kuten työtavoista, vaatteista ja esineistöstä, mutta myös jotakin ajan ilmapiiristä.
Ennen kaikkea katsomamme elokuvat havainnollistavat marttojen, lottien ja ANKS:n jäsenten kollektiivista aktiivisuutta. Elokuvien perusteella käytännön toiminta näyttää hyvin samankaltaiselta: naisten identiteetti
ja kansalaisuus kietoutuvat kotitalouden ja huollon piiriin. Siisteys, velvollisuudentunto, miesten ja naisten työnjakoon perustuva yhteistyö sekä
isänmaallisuus kiteyttävät käsittelemiemme kolmen järjestön elokuvien sisällöt. Elokuvat eivät ole kyseisten järjestöjen kokokuva, vaan ne antavat
rajatun kuvan sekä järjestöjen toiminnasta että naisten elämänpiireistä.
Elokuvissa naisilla ja miehillä on omat tehtävänsä. Poikkeustilanteissa
naisten on mahdollista (ja se on heidän velvollisuutensa) siirtyä miesten
kentälle. Osallistumalla "raskaisiin miehisiin" töihin lotat ja ANKS:n jäsenet rikkovat ajatusta sukupuolten tehtäväjaosta ja naisista vain suojeltavina kodin valtiattarina. Kun toiminta ei vastannut koti-ideologiaa, se jouduttiin nimeämään uudestaan. Vaarallisiksi sanotut tehtävät, kuten ilmavalvonta ja palontorjunta nimetäänkin myös "naisille sopiviksi". Elokuvissa naisten tehtäväalueita perustellaan ristiriitaisesti sekä vaistoilla ja
68

Elokuvasta lähteenä ks. esim. Salmi 1990 ja 1991.
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luonnollisuudella että valistamisella ja koulutuksella: "Kun rauhallisen kotitunnelman rikkoo räikeästi ulkona kuuluva sireeni, tietää valistunut perheenäiti vaistomaisesti tehtävänsä."69

Lähteet
Elokuvat
Aikamme "amatsooneja". Suomen naiset väestösuojelutyössä. Suomen kaasusuojelujärjestön väestönsuojeluopetuselokuva. 1200/13.5.1939. 210 m. Adams-filmi, järjestänyt ANKS-seura.*
Elannon kotioloja. 17265/17.3.1932. 460 m. Suomi-Filmi.**
Herra Elanto. Tilaaja Osuusliike Elanto, käsikirjoitus Heikki Välisalmi ja Erkki Karu.
16575/23.10.1939. 1545 m.**
Lottapäivät Porissa ja Tuusulassa 1934, 136 metriä.
Marttojen toimia 1-5, 1941, Aho & Soldan. (Tark. osat 1, (300 m) 2 (280 m) 21.2.41,
VA, osat 3 (330 m), 4 (300 m), 5 (280 m) 27.2.1941 1941.*
Pohjoismaiset sosialidemokraattiset naistenpäivät 26.7. - 1.8.1939. Ei tarkempia tekijätietoja.**
Rivilotta. Puolustusvoimat esittää, ohjaus Turo Kartto, kuvaus Forsman, leikkaus Peronkoski, musiikki Jussi Blomstedt (lottalaulu Heikki Klemetti), Helsingin teatteriorkesteri avustaa, teksti L. H. von Willebrandt, selostus Irma Seikkula, L. H. von
Willebrandt ja Veikko Itkonen, äänitys Kuusela. I osa 487 m, II osa 572 m, 1775/
7.5.1943.
Vastusten kautta voittoon. Käsikirjoitus Heikki Välisalmi, kuvaus Yrjö Kallinen, (osittain Aho & Soldan). 390/10.1.1935. 216 metriä. SAK.**
Työläiselämää Helsingissä 1935, Käsikirjoitus Jussi Ahokas, kuvaus Yrjö Kallinen,
Helsingin Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, 240 metriä.**
* Lainattavissa videokasettina Valtion AV-keskuksen lainaamosta (Hakaniemenranta
2, 00530 Helsinki, puh. 90-706 3257).
** Lainattavissa videokasettina Työväen Arkistosta (Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki, puh. 90-736 322).
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