
ole syytä ensisijaisesti tulkita miksikään emansipaatioksi,
kuten usein näkee tehtävän. Itse näen naisten aktiivisen
roolin herätyksissä ilmentävän pikemminkin sitä ongel-
mattomuutta tai vanhakantaisuutta, joka sukupuolten
välillä vallitsi vielä uuden järjestäytymisen ensi vaiheessa.

Väitän, että naiset herätysliikkeissä pikemminkin
jatkoivat vanhan sääty-yhteiskunnan perinteistä rooli- tai
työnjakoa kuin rikkoivat sitä. Ilmeistä nimittäin on, että
vanhassa tehtävänjaossa parannustyö ja sielunhoito
kuuluivat yhtä hyvin - ja ehkä enemmänkin - naisille
kuin miehille. Näin on todennäköisesti ollut etenkin
läntisessä Suomessa, kun sitä vastoin Karjalan esimerkit
viittaavat vaihtelevampaan käytäntöön. Mielenkiintoi-
sena rinnastuksena naisherättäjiin palautettakoon tässä
yhteydessä mieleen myös ne naispuoliset noidat, jotka
herätysliikkeitä edeltävänä aikana olivat omissa yhteisöis-
sään toimineet parantajina. Eikä "hengellinen äiti"
-nimityskään varmastikaan ole modernin aikakauden
perua.

Herätysliikkeissä tämä sääty-yhteiskunnan sukupuoli-
järjestelmä alkoi problematisoitua ennentuntemattomal-
la tavalla. Vaikka herätykset vielä kantoivat paljossa
mukanaan kollektiivista raditiota, ne olivat myös yk-
silöllisiä kokemuksia. Ne olivat henkilökohtaisia rat-
kaisuja, jotka muovasivat hyvinkin radikaalisti ihmisten
välisiä suhteita.ia ioilla saattoi olla sangen kauaskantoisia

seurauksia. Uskonnollinen herätys saattoi esimerkiksi
irrottaa puolisot toisistaan. Toisaalta se saattoi myös
liittää heidät yhteen kokonaan uusin henkilökohtaisen
vakaumuksen sitein. Tunne .ia vapaaehtoisuus alkoivat
näin hahmottua myös aviositeen keskeisiksi tunnusmer-
keiksi.

Juuri tässä mielessä herätysliikkeillä oli keskeinen rooli
sen yksilöitymiskehityksen käynnistymisessä, jossa sekä
mies että nainen joutuivat sovittamaan toisistaan
irtaantuvat identiteettinsä uuteen, atomisoituvaan ihmis-
kuvaan ja jossa näin välttämättä sukupuolten välinen
suhde muovautui uudeksi. Kysymys ei siis ollut, ku-
ten usein kuulee väitettävän, vain naisen individualisoi-
tumisesta ja "vapautumisesta", vaan koko kollektiivisen
ihmiskuvan murtumisesta ja uuden jäsentymisestä
keskeisesti sukupuolijaon varaan.

Kaiken kaikkiaan voidaankin sanoa, että uskonnolli-
sissa herätyksissä kollektiivinen säätyihminen otti ensim-
mäisen askeleensa yksinäistyvää, järjestäytyvää kansalai-
suutta kohti. Näin tehdessään hän samalla käynnisti sen

pitkän ja monipolvisen tapahtumaketjun, joka vuosikym-
menien mittaan, useiden sukupolvien kautta hahmottui
uudeksi maailmankuvaksi, uudeksi yhteiskunnaksi, uu-
deksi valtiomuodoksi.

Irma Sulkunen

Mäna Sillanpää jo syüäjäädytetyt hirmuliskot

1

Talvisodan aattona syksyllä 1 939 maatalousministeriön
kotitalousosasto.julkaisi teksteiltään viisikielisen valoku-
vateoksen maataloudellisesta kotitalousopetuksesta Suo-
messa. Tuon kirjan kuvat ovat erittäin kiinnostavia ja
vaikuttavia. Ne antavat monipuolisen kuvan maaseudulla
harjoitetun kotitalousopetuksen laajuudesta. Kyse on
1930-luvun tärkeästä kansanliikkeestä. Kirjaan laaditussa
esipuheessa kutsutaan kaikilla viidellä kielellä vierasta -
siis ulkomaista lukijaa - saapumaan Suomeen. Tänne
tultuaan vieras ei saisi unohtaa maan suurinta nähtä-
vyyttä. Maatalousministeriön kotitalousosaston naiset
eivät tarkoittaneet suurimmalla nähtär,yydellä suinkaan
vastavalmistunutta Stadionin tornia, Saimaata tai Päijän-
nettä, eivätkä edes Imatran koskea. Suomen suurin
nähtävyys oli kotitalousasiantuntijoiden mukaan suoma-
lainen emäntä: "Sinä, joka lähdet etsimään Suomen
nähtävyyksiä, ä1ä unohda maan suurinta nähtäryyttä, sen

uljasta emäntää ja sitä suurta työtä, mitä kaikkialla
suoritetaan Suomen kotien kohottamiseksi, yhä kor-
keamman kotionnen luomiseksi ja horjumattoman
isänmaallisuuden kasvattamiseksi. "

Nimitys uljas .emäntä sopii hyvin kuvaamaan Irma
Sulkusen uuden kirjan (1989) tutkimuskohdetta, Miina

36

Sillanpään julkista toimintaa. Samalla tuon lainauksen
koko henki kuvaa hyvin niitä yhteiskunnallisia prosesseja
ja uusien ajatusmuotojen kehkeytymisiä, joita Naisen
kutsumus -kirja tuo esille. Jos käyttäisin kirjan ydin-
prosessin kuvaamiseen Irma Sulkusen omia sanoja, pitäisi
lainaus ottaa sivulta ll5: ". . . naisen varsinainen
toiminta-alue, kotitalous oli Julkistettava' muuta työ-
elämää vastaavalle tasolle."

Tämän pyrkimyksen hahmottamisessa kytketään yh-
teen Miina Sillanpään elämä ja persoonallisuus, työläis-
naisliikkeen poliittinen järjestäytyminen ja uuden val-
tiollisen sosiaalipolitiikan syntyminen itsenäisessä Suo-
messa.

,

Irma Sulkusen työssä järjestäytyminen ja palkkatyö-
läistyminen ovat keskeisiä käsitteitä. Nämä kaksi
prosessia selittävät kansallisvaltion, modernin kansalais-
yhteiskunnan ja uuden kansalaiskäsityksen sekä siihen
liittyvien uusien sukupuoli-identiteettien syntymisen.

Järjestäytyminen ymmärretään laajasti mobilisaationa,
eikä rajoituta vain yhdistyksen muotoiseen valtion
kontrolloimaan järjestäytymiseen. Irma Sulkunen antaa
suuren merkityksen 1700- ja i800-luvun herätysliikkeille
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modernin kansalaisyhteiskunnan synnyssä ja tutkii siten

töissään tavallista pidempää prosessia' Järjestäytymisen
Iaventamisesta on se hyöty, että yhteiskunta ei määrity

pelkäksi säätvjen ja valtiopäivien toiminnaksi tai vain
yliopiston ja osakuntalaitoksen muodostamaksi julkisuu-

deksi. Näin tutkimusote on selvästi laveampi kuin
suomalaisessa aatehistoriallisessa tutkimuksessa on aiem-

min ollut tapana. Vaikka yhteiskunnan käsitteen

laventuminen onkin ehkä julkilausumatonta, kannattaa

siihen mielestäni kiinnittää huomiota. Irma Sulkusen

tutkimusta voisi hyvin sanoa sosiaalihistoriallisesti
valistuneeksi aatehistoriaksi.

Irma Sulkunen antaa herätysliikkeille häkellyttävän

voimakkaan merkityksen ja näkee niissä todellisen alun

modernin maailmankuvan synnylle Suomessa. Herätys-

liikkeiden ravistelu sai hänen mukaansa suomalaisen

rahvaan heräämään vksilölliseen ajatteluun ja toimin-

taan, erkaantumaan traditionaalisesta kollektiivisesta

yhteiskunnasta ja sen maailmankuvasta' Voisi sanoa, että

"kollektiivisen ihmiskuvan" murtuminen "vksilöllisyy-

deksi" on järjestäyymisen ja palkkatvöläistymisen ohella

kolmas keskeinen käsite Irma Sulkusen työssä. Tämä

kolmas peruskäsite toimii uudessa, Miina Sillanpäätä

koskevassa tutkimuksessa jo alkuoletuksena. Se on

aikaisempien töiden tulos, joka ei Naisen kutsumus

-kirjassa saa yksityiskohtaista käsittelyä. On helppo

nähdä Irma Sulkusen näkemyksissä kaikuja vanhemman

suomalaisen historiantutkijan Pentti Renvallin työstä.

Myös Renvallin konseptiossa suomalaisen kansakunnan

kehitykseen liittvy modernin yksilön kehityksen kak-

sivaiheisuus. Ensin uskonpuhdistuksen aikakaudella,

i500-luvulla, kehitys koski väestöä vain suppeasti, siitä

erottuivat "henkisesti kehittyneemmät kerrokset". Toi-
sessa vaiheessa, 1860-luvulta lähtien, "suomalainen

yhteiskunta taas alkoi yleisemmin liikkua ja saada

henkistä vireyttä" (Renvall 1962,277). Uutta suhteessa

Renvalliin on se, että uusi yksilö nähdäänkin kahdeksi

jakautuneena miehen ja naisen maailma ovat

erkaantuneet ratkaisevasti uudella tavalla.
Naisen kutsumus -kirjan lähtökohdista julkilausutuin

on oletus palkkatyöläistymisestä. Kirjan lähtökohtana on,

että palkkatvöläistyminen oli vuosisadan alussa yhteis-

kunnan keskeisin muutosprosessi ja että tätä taustaa

vasten voidaan jäsentää luokan, perheen ja sukupuolen

kysymvksiä. Oletus palkkatyöläistymisestä yhteiskunnal-

Iisen kehitvksen selittämisen avainkäsitteenä etenkin

1900-luvun alun Suomessa on'mielestäni kirjan lähtö-

kohdista ongelmallisin. Kun maatalous vielä sotien väli-
senäkin aikana dominoi kansantaloutta ja kun juuri
maataloudessa tapahtui valtavia sosiaalisia muutoksia

tänä aikana (esim. alustalaisviljelijöiden itsenäistäminen,

avustavien perheenjäsenten lukumäärän valtava paisumi-

nen.ja maaseudun "ylikansoittuminen", osuustoiminnan
merkityksen vakiintuminen jne'), toivoisi tietysti, että

oletusta palkkatyöläistymisen keskeisyydestä edes nyan-

soitaisiin hiukan. Onhan helpompaa ajatella, että monien

keskeisten 1900-luvun alkupuolen yhteiskunnallisten
kehityslinjojen perusselitys on enemmän palkkatyöläisty-
misen vähyydessä. Itse asiassa myöhemmin kirjassa

konkreettisen anallysin puolella viitataan enemmän juuri
tähän suuntaan.
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Naisen kutsumus on elämäkerta, tarina erään yksilön

toiminnasta. Tutkittavaa yksilöä, Miina Sillanpäätä, ei

vritetäkään latistaa "pieneksi ihmiseksi", rivi-ihmiseksi,
ei edes rivikansanedustajaksi. Hän nousee selkeästi

poikkeukselliseksi, ja juuri tuon poikkeuksellisuuden
selittäminen on teoksessa keskeistä. Selittämiseen käyte-

tään juuri tutkijan tutuimpia ja keskeisempiä käsitteitä,

mikä tekee esityksestä loogisen ja taloudellisen.
Kun muut maaseudulta kaupunkiin muuttaneet

tilattoman väestön ja kollektiivisen maailmankuvan

edustajat modernisoituvat, kun palkkatyö ja järjestö-

elämä muuttavat heidät olemukseltaan uusiksi, Miina
Sillanpää puolestaan jää ennalleen vanhan traditionaali-
sen maailmankuvan ja identiteetin valtaan elämänsä

loppuun saakka. Miina Sillanpään toiminnan motiivit ja
muodot selittyvät hänen "kollektiivisuudellaan", hänen

eräänlaisella luokkakantaisuudellaan, joka Miina Sillan-

päälle oli ehkä ennen kaikkea pyrkimystä tasa-arvoisuu-

teen. Sulkusen tulkinnan mukaan Miina Sillanpää ei

kokenut itseään eikä edes muita ensisijaisesti yksilöiksi,

vaan eri rvhmien edustajiksi ja osiksi. Sukupuolten

elämänpiirien erkaantuessa ja muunkin maailman

modernisoituessa pysyi Miina Sillanpää vankasti omalla

pohjallaan. "sellainen elämänpiirien hajoaminen, mikä

laajassa mitassa käynnistyi Suomessa vuosisadan vaih-

teessa ja mikä on erityisen leimallista nykyajalle, pysyi

hänelle päinvastoin vieraana koko elämän ajan" (Sulku-

nen 1989, 159).

Irma Sulkuselle siis Miina Sillanpää on lopulta
jonkinlainen muumioitunut tai syväjäädytetty hirmu-
lisko, .ioka muurahaisten aikakaudella tekee omaa

politiikkaansa. Muodostuukin paradoksaalinen tilanne

tekijän sitä ilmeisesti lainkaan tarkoittamatta, sillä tämän

muinaisjäänteen poliittinen toiminta onkin mitä moder-

neinta.
Nvt voisi tietysti kysyä, kuinka harvinainen syväjäädy-

tetty hirmulisko Miina Sillanpää oikein oli? Jos
esimerkiksi vanhan kollektiivisen maailmankuvan ja
epäyksilöllisen identiteetin vallitsevuus liitetään maalais-

elämän yksitoikkoisuuteen, voi palauttaa mieliin, että

SDP:n maaseutujäsenien osuus 192O-luvulla nousi noin 70

7o:sta suurin piirtein 90 %:iin. Samalla puolueen jäsenten

elinkeinojakaumassa maatalouden osuus nousi neljäs-

osasta peräti kolmasosaan (Kettunen 1986, 217-218).
Sosialidemokraattinen työväenliike oli tähän aikaan

pääasiassa maalaisihmisten liike ttä. On kiinnostavaa

muistaa, että samaan aikaan tapahtunut valtava it-
senäistymisprosessi, jossa pääasiassa 1920luvun kuluessa

lähes 100 000 perhettä muuttui statukseltaan itsenäisiksi

maanomistajiksi, kosketti keskeisellä tavalla puoluetta
lähellä olevaa naisryhmää.

Emme kuitenkaan tiedä, miten maaseudun naisten

elämäntapa ja maailmankuva tuona ajankohtana kehit-

tyivät. Tämä naisryhmä ei ole vielä kiinnostanut

tutkijoita. Siksi kannattaakin muistuttaa, että kollektiivi-
suutta ja kansan kokonaisuuden keskeisyyttä korostavaa

ajattelua esiintyi Miina Sillanpään elinaikana myös

kaupunkimiljöössä. Autonomian aikana sellaisen ajatte-

lun piirteitä löytyi esimerkiksi fennomaanien piiristä,



kuten Riitta Jallinoja on väitöskirjassaan esittänyt (lgB3,
42). Myöhemmin vastaavaa henkeä oli paljon yli-
oppilasnuorison ja oikeistoradikaalien ideologioissa (vrt.
Alapuro 1973, 95 &. 144-147). Syväjäädytetyr hirmulis-
kot näyttivät viihtyvän aivan yleisesti modernien
kansanliikkeiden piirissä. Mutta jos Miina Sillanpää ei
siten ollutkaan kovin poikkeuksellinen, niin millä ehdoilla
hänen aikakauttaan voidaan kutsua uudenlaisen yksilölli-
syyden ajaksi?

4.

Jatkan vielä "kollektiivisen" maailmankuvan ja ,,yksi-

löllisen" identiteetin vastakkaisuuden pohtimista. Tässä
yhteydessä pitää kuitenkin mennä hiukan Naisen
kutsumus -kirjan ulkopuolelle ja tutustua kahteen
artikkeliin, joissa Irma Sulkusen lähtökohdat on esitetty
laveammin. Nämä artikkelit ovat Kvinnans rösträtt och
medborgarorganiseringen (Naisen äänioikeus ja kansa-
laisjärjestäytyminen) (Sulkunen 1987a) ja Naisten järjes-
täytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus (Sulkunen
1987b).

Artikkelissa naisen äänioikeuden syntymisestä Suo-
messa voidaan nähdä samanlainen rakenne kuin
Sillanpää-tutkimuksessa. Poikkeuksellisen varhainen
(1906)ja ilman suuria taisteluira - itse asiassa jopa ilman
suurempaa keskusteluakaan - saatu naisten äänioikeus
selitetään artikkelissa suomalaisen yhteiskunnan poik-
keuksellisuudella. Suomen maaseutu- ja maatalousvaltai-
suus selittävät Irma Sulkusen arvion mukaan vanhan
kollektiivisuuden poikkeuksellisen voimakkaan säilymi-
sen vuosisadan alun Suomessa. Tämä poikkeuksellisen
hlwin säilynyt vanha kollektiivisuus, huonekuntaisuus,
sisälsi tulkinnan mukaan eräänlaisen indifferenssin
suhteessa sukupuoleen. Mies ja nainen eivät ennen -ainakaan eliittikulttuurin ulkopuolella ilmenneet
toistensa vastakohtina, vaan enemmän toisiaan täydentä-
vinä ja jonkinlaisena ykseytenä. Ajatusta tuetaan vielä
käsityksellä, jonka mukaan sukupuolten maailmojen
erkaantumattomuutta korosti se, etteivät miehen ja
naisen elämänpiirit käyneet ennen yksiin julkisen ja
yksityisen sfäärin jaon kanssa.

Merkittävää on, että Irma Sulkunen on löytänyt
perustelun entiselle sukupuolten maailmojen erkaantu-
mattomuudellejuuri kansalaistenjärjestäytymisestä. Hän
on huomannut, että verrattaessa Suomea esimerkiksi
Yhdysvaltoihin tai Englantiin nousee silmiinpistävällä
tavalla merkittäväksi järjestäytymisen yhteisyys: miehet
ja naiset liittyivät valtaosaltaan samoihin kansalais-
järjestöihin. Tulos perustuu havaintoon, että ns. nais-
järjestöt (Suomessa Suomen Naisyhdistys, per. 1884,
Naisasialiitto Unioni, per. 1892, ja Suomalainen Nais-
liitto, per. 1907) olivat naisten koko järjestäytymisessä
ainakin määrällisesti täysin marginaalisia. Ylivoimainen
enemmistö naisista liittyi samana aikakautena yhdessä
miesten kanssa nuorisoliikkeeseen, raittiusliikkeeseen ja
työväenliikkeeseen. Mutta myöhemmin, l9OOJuvun puo-
lella, tapahtui selvä erkaantuminen. Lähes kaikki
kansalaisjärjestöt jakaantuivat sukupuolen mukaan ja
eriyttivät toimintaansa. Kaksinaisuuden jonkinlainen
huipentuma 1930-luvulla on Akateeminen Karjala-Seura,
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jonka sisarjärjestö Akateemisten Naisten Karjala-Seura
sai ainakin Eila Pennasen kiinnostavassa yli-
oppilasromaanissa Ennen kesää oli nuoruus (1942) -kovin feminiinisen pro{iilin.

Tämä naisten järjestäytymistä koskeva tulos, jota ei
yksityiskohtaisesti esitetä Naisen kutsumus -kirjassa,
antaa voimakasta tukea Irma Sulkusen käsitykselle siitä,
että sukupuolten maailmojen jäsentymisessä tapahtui
l9O0Juvun alkupuolella ratkaiseva muutos. Nähdäkseni
Irma Sulkusen väite on erityisesti sosiaalihistorian
tutkijan kannalta kiinnostava. Siinä problematisoidaan
erittäin tuttu ja tunnettu asia, jolle ei vain aikaisemmin ole
osattu antaa keskeistä merkitystä. Toisaalta otetaan
tarkastelun piiriin myös sellainen järjestäytymisrä kos-
keva ilmiö, joka on sikäli keskeinen, että se on väistämättä
vaikuttanut laajalti lähes kaikkiin mukana olleisiin
miehiin ja naisiin.

Irma Sulkusen käsitystä sukupuolten maailmojen
uudenlaisesta suhteesta on kiinnostavaa verrata myös
eräisiin historiantutkimuksessa aiemmin esitettyihin
käsityksiin. Natalie Zemon Davis on eräässä artikkelis-
saan (1987) yhdistänyt naistenjulkisen roolin heikentymi-
sen absolutistisen valtiorakenteen ja protestantismin
nousuun. Aivan vastaavalla tavallaJoan B. Landes (1988)
on nähnyt Ranskan vallankumouksen jälkeisen kehityk-
sen erkaannuttavan naisen julkisen vaikuttajan roolista.
Molemmissa näissä töissä nähdään Irma Sulkusen tapaan
uudenlainen erkaantuminen naisen ja miehen julkisissa
rooleissa suhteellisen modernina ilmiönä. Kaikille näille
tutkijoille on yhteistä se, että miehen ja naisen suhde
nähdään ainakin jollakin tasolla historiallisesti muuttu-
vana ilmiönä, jossa naissukupuoli itse esiintyy tietoisena
subjektina.

Sukupuolten maailmojen erkaantumisen kuvaamista
naisten järjestäytymisen historialla voisi sosiaalihistorian
näkökulmasta kommentoida ainakin kahdesta aspektista.
Ensinnä olisi kiinnostavaa perhe- tai huonekuntaisuuden
lisäksi kiinnittää huomiota kollektiivisuuden kokemisen
hiukan laajempiin muotoihin, esimerkiksi kyläkuntaisuu-
teen. Vanhan talonpoikaiskylän organisaatiossa - eri-
toten sen "epävirallisessa" puolessa - nuorison ikäkausi-
ryhmillä, nuorilla sukukypsyyden saavuttaneilla mutta
vielä naimattomilla neidoilla ja nuorukaisilla oli keskei-
nen rooli (Frykman 1977; Peltonen l98B). Toisaalta on
tärkeätä muistaa, että juuri nämä samat nuoret
muodostivat varhaisessa järjestäytymisessä laajimpien
kansalaisjärjestöjen jäsenmassat. Nuoren, naimattoman
naisen ja toisaalta naineen naisen osallistuminen kodin
ulkopuoliseen järjestötoimintaan oli todennäköisesti kui-
tenkin aivan erilainen kysymys. Ainakin kaunokirjallisuu-
desta saa helposti sen käsityksen, että esimerkiksi
vuosisadan vaihteessa ei naimisissa olleen naisen ollut
kovin helppoa osallistua yhteisjärjestöjen toimintaan,
ainakaan tavallisena rivijäsenenä. Aviosäätyyn siirrytty-
ään rouvat ja emännät muodostivat oman',maailmansa,'.
Luulen, että iän ja siviilisäädyn huomioon ottaminen
jossain määrin muuttaa käsityksiä siitä, millaista
järjestäytyminen molemmille sukupuolille yhteisiin kan-
salaisjärjestöihin oli.

Toinen näkökohta liittyy sosiaalisen ja ideologisen
kentän tai tason erottamisen välttämättömlTteen. Näiden
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tasojen selkeä erottaminenhan johti Irma Sulkusen

kirjassa Raittius kansalaisuskontona (1986) l8OOJuvun

lopun raittiusliikkeen toiminnan hedelmälliseen prob-
lematisointiin; tuolloinhan erittäin voimakas raittiusliike
osui yhteen mitä suosituimman "alkoholitilanteen"
kanssa. Sukupuolten maailmojen erkaantumista koske-

vassa argumentoinnissa ongelmaksi nousee se, että
järjestäytymistä koskevilla havainnoilla väitetään jotakin
järjestäytyvien ihmisten maailmankuvasta. Toisin sanoen

yhteisjärjestäytymisestä tehdään suoraan se johtopäätös,

että "sukupuolirajaan tässä liikehdinnässä suhtauduttiin
samalla luontevuudella kuin perinteisessä maalaisyhtei-
sössä", jossa "miehellä ja naisella oli oma paikkansa ja
tehtäväkenttänsä, mutta sukupuolten välinen suhde

muodosti kokonaisuuden, joka ei ollut jakaantunut
julkisen ja yksityisen elämänpiireihin" (Sulkunen 1987b,

170).

Tulosta ei siis perustella tutkimalla kansanihmisten

maailmankuvaa, vaan tulkitsemalla se suoraan sosiaali-

sesta todellisuudesta, siitä miten yksityinen ja julkinen
näyttivät vielä 1800-tuvulla muodostavan toisenlaisen

dikotomian verrattuna omaan aikaamme. Myönnän, että

kansanihmisten maailmankuvan ja identiteetin tutkimi-
nen voi olla vaikeampaa kuin eliitin ajattelun kartoitta-
minen. Mutta mitenkään mahdotonta se ei enää näin
myöhäisen ajankohdan kyseessä ollen ole. Haluan
korostaa, että periaatteessa kansanihmisillä ideologisen

tason suhde sosiaaliseen kenttään on samanlainen kuin
muillakin ihmisillä, toisin sanoen he eivät ole sellaisella

tavalla yksinkertaisia, että heidän ajattelunsa voitaisiin
johtaa suoraan ulkoisesta olemuksesta.

J.

Naisen kutsumus -teoksen pääteesit liittyvät analyysiin
kotitalouden yhteiskunnallisen paikan ja merkityksen
muuttumisesta. Tuo muutos, jota on helppo pitää
reaalisena ja merkittävänä, saa Irma Sulkusen työssä

jännittävän ristiriitaisen käsittelyn.
Siinä, missä vanhemmat järjestäytymisen - erityisesti

työväenliikkeen - tutkijat ovat nähneet uuderilaisen

kollektiivisuuden synnyn, Irma Sulkunen korostaa

yksilöllisyyden nousun merkitystä. Aiemminhan on

enemmän painotettu sitä, miten maaseudun vanha
eristyneisyys voitettiin, miten uusi poliittisuus synnytti
luokan myös kokemuksena. Toisaalta Irma Sulkunen ei

halua nähdä kotitalouden uuden merkityksen korostumi-
sessa pelkästään intiimiin sfääriin liitt)"vää yksilöllisty-
miskehitystä, vaan pikemminkin vanhan kollektiivisen
ajattelun jatkuvaa voimaa. Todellisuus näytetään meille
rikkaampana, ristiriitaisemPana ja vaikeampana.

Minna Canth kirjoitti vuonna 1891 kotitalouskysymyk-
sen asemasta naisasiassa. Hän halusi torjua naiskysymyk-
sen liian kapean tulkinnan ja piti kotitalouskysymyksen

liittämistä siihen taka-askeleena. Naisasia tehtäisiin näin
niin helpoksi, "että kaikki Fannyt ja Nannyt sen

ymmärtäisivät" (Laine 1931, 17). Irma Sulkusen tutkimus
osoittaa, ettei kotitalouskysymyksen liittäminen miehenja
naisen maailmojen erkaantumiseen ole mikään helppo
asia.
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