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tunteet  
Gaudeamus, 2018

Tunteilla on perhe- ja läheissuh-
teissa tärkeä mutta suhteellisen 
vähälle huomiolle jäänyt rooli. 
Tunteet sekä rakentavat että ha-
jottavat ihmisten välisiä suhtei-
ta. Niitä on kuitenkin tarkastel-
tu perhe- ja läheissuhteiden nä-
kökulmasta verraten vähän. Pet-
teri Eerolan ja Henna Pirskasen 
toimittama teos Perhe ja tun-
teet tarjoaa laaja-alaisen katsauk-
sen tunteiden kietoutumises-
ta perhe- ja läheissuhteiden ver-
kostoon. Kirja on kattava esitys 
ajankohtaisista kysymyksistä, 
joita tunteisiin perhe- ja läheis-
suhteissa liittyy. 

Teos paneutuu aihepiiriinsä 
tavalla, joka jättää erilaisille nä-
kökulmille tilaa. Ilahduttavaa 
on, että lukijalle välitetään jous-
tavaa ja monipuolista ymmärrys-
tä perheestä. Ydinperhemalliin 
keskittymisen sijaan painotetaan 
läheiseksi tai perheenjäsenek-
si määrittymisen yksilölähtöi-
syyttä. Perhe- ja läheissuhteiden 
piiriin voi kuulua mikä tahan-
sa merkitykselliseksi koettu ih-
missuhde. Myös ihmissuhteisiin 
kiinnittyvät tunteet ymmärre-
tään laaja-alaisesti: niitä ei näh-
dä yksinomaan henkilökohtais-
ten kokemusten vaan myös so-
siaalisen ja kulttuurisen ulottu-
vuuden kautta.

Teos on jaettu neljään osaan. 
Ensimmäisessä osassa Hannele 
Forsberg, Kimmo Jokinen, Ja-
na Mikats, Marianne Notko, Ei-
ja Sevón, Johanna Terävä ja Mar-
ja Leena Böök keskittyvät tun-
teisiin lasten arjessa ja perheis-
sä. Sen sijaan että kirjoittajat 
tarkastelisivat lasten tunteita ai-
kuisten tulkitsemina, he anta-

vat äänen lapsille itselleen. Lu-
kijalle tuodaan esiin, millaisista 
tunteista erilaisissa perhemuo-
doissa ja -tilanteissa elävät lap-
set kertovat. Omaa tunnemaa-
ilmaansa sanoittavat muun mu-
assa vanhempien eron läpikäy-
neet lapset, monipaikkaisesti 
asuvat lapset, alaikäisten turva-
paikanhakijoiden ryhmäkodis-
sa asuvat lapset ja kahden van-
hemman perheessä asuvat lapset. 
He kertovat osuvasti esimerkiksi 
siitä, miltä yksin oleminen ja lä-
heisten kanssa ajan viettäminen 
tuntuvat.

Toisessa osassa Marja Peltola, 
Hanna Ojala, Ilkka Pietilä, Ritva 
Nätkin ja Anna-Maija Castrén 
paneutuvat tunteisiin sukulais- 
ja sukupolvisuhteissa. Kirjoitta-
jat välittävät selkeän kuvan su-
kupolvisuhteiden roolista tun-
teiden kokemisen ja ilmaisemi-
sen sääntelijänä. Tunteet eivät 
elä irrallaan tekijöistä, joita elä-
mänkulkuun ja sen murrosvai-
heisiin liittyy. Lukijalle avautuu 
näkökulmia esimerkiksi siihen, 
kuinka lapsen varttuminen hei-
jastuu perhe- ja läheissuhteiden 
tunnemaailmaan. Toisaalta luki-
essa hahmottuu myös se, kuin-
ka sukulaissuhteiden sitovuut-
ta rakennetaan tunteiden tasol-
la. Muun muassa lojaalius on 
tunne, jolla on merkityksellinen 
rooli sukupolvien yhdistäjänä. 

Kolmannessa osassa Varpu 
Alasuutari, Rosi Enroos, Tarja 
Hiltunen, Henna Pirskanen ja 
Kati Kallinen tarkastelevat ki-
peitä tunteita. Kirjoittavat an-
tavat tervetulleen muistutuksen 
siitä, että perhe- ja läheissuhteet 
voivat lämmön ja läheisyyden li-

säksi pitää sisällään myös tuskal-
lisiksi määrittyviä tunteita, ku-
ten surua, syyllisyyttä, häpeää, 
pettymystä ja vihaa. Niitä koe-
taan kaikenlaisissa ihmissuhteis-
sa, mutta tässä yhteydessä keski-
tytään erityisesti ydinperhemal-
lista poikkeavissa perhemuodos-
telmissa koettuihin tunteisiin. 
Lukijalle välittyykin elävä kuva 
esimerkiksi siitä, miten yhteis-
kunnalliset interventiot ja lähi-
piirin toiminta voivat heijastua 
sekä perheen kokoonpanoon et-
tä sen sisällä koettuun kipuun. 

Neljännessä osassa Ira A. Vir-
tanen, Tiina Sihto, Annuk-
ka Lahti, Heidi Elmgren, Rai-
sa Jurva ja Petteri Eerola eritte-
levät tunteita sukupuolen näkö-
kulmasta. Kirjoittajat tuovat pe-
rusteellisesti esiin, kuinka kult-
tuuriset käsitykset sukupuoles-
ta kietoutuvat sekä tunteisiin et-
tä perhe- ja läheissuhteisiin. Lu-
kijalle avautuu tulokulmia sekä 
erilaisiin sukupuolen käsittämi-
sen tapoihin että niiden heijas-
tumiseen tunteiden kokemisen 
ja ilmaisemisen kentällä. Positii-
visena ja ennen kaikkea tärkeänä 
huomiona nostetaan esiin myös 
se, miten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen näkyväksi tekemi-
nen avaa mahdollisuuden niistä 
neuvottelemiselle ja muutosten 
tekemiselle.

Kokonaisuutena teos tarjoaa 
mittavasti virikkeitä perhe- ja lä-
heissuhteisiin kietoutuvien tun-
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teiden pohdintaan. Kuten Eero-
la ja Pirskanen epilogissaan to-
teavat, se pitää sisällään myös 
kannanoton jatkotutkimuksen 
tarpeesta: ”Tunteet kiinnittävät 
meitä toisiimme, ylläpitävät suh-
teitamme ja erottavat meitä toi-
sistamme. Tämä ei kuitenkaan 
tapahdu irrallaan ympäröiväs-
tä yhteiskunnasta vaan pikem-
minkin päinvastoin. Tämän ta-
kia tutkimuksen tehtävänä on 
tehdä perhesuhteiden tunteita 

ja niiden sosiaalisia, kulttuurisia 
ja henkilökohtaisia kietoutumi-
sia yhteiskunnallisesti näkyväk-
si ja ymmärrettäväksi nyt ja jat-
kossa.” 

Teoksessa käydyille keskuste-
luille soisikin jatkoa. Voisi kuvi-
tella, että kattavan sisältönsä an-
siosta ne tavoittavat laajan jou-
kon aihepiiristä kiinnostuneita. 
Samalla teoksen lukijaystäväl-
lisyys puoltaa sen soveltumista 
paitsi tutkijoille myös esimerkik-

si korkeakoulujen oppikirjaksi. 
Metodisista kysymyksistä kiin-
nostunut lukija saa kaipaamaan-
sa informaatiota tietolaatikoista, 
joissa kuvataan lukujen perusta-
na olevien tutkimusten toteutta-
mista. Lukijaa kuin lukijaa ilah-
duttaa luultavasti myös taiteili-
ja Taija Goldblattin laatima läm-
minhenkinen kuvitus, joka elä-
vöittää tekstiä läpi teoksen.

Historian professori emeritus 
Seppo Hentilän kirja Pitkät Var-
jot – Muistamisen historia ja po-
litiikka on hänen oman näke-
myksensä mukaan ”minun iki-
oma Suomen 1900-luvun po-
liittinen historiani, jonka näkö-
kulmana on vuoden 1918 muis-
tamisen politiikka”. Se on tutki-
mus vuoden 1918 sisällissodan 
vaikutuksista seuraavien vuosi-
kymmenten suomalaisen yhteis-
kunnan kehitykseen. 

Kirjassa kuvataan, miten voit-
tanut osapuoli, valkoinen Suo-
mi, rakensi kuvan vapaussodas-
ta, ja tämän kuvan pohjalta hal-
litsi vahvasti jakautunutta kan-
sakuntaa muun muassa lähes 
vaientaen hävinneen osapuo-
len mahdollisuudet osallistua ja 
purkaa omia sisäisiä tunteitaan 
ja julkisesti surra ja käsitellä me-

netyksiään. Seppo Hentilän pit-
kät varjot ulottuvat Suomen ko-
ko 100-vuotiseen historiaan, ja 
kirja päättyy siihen, miten Suo-
mi 100 -juhlaan huhtikuun 25. 
päivänä 2017 saapui kuokkavie-
ras, joka paljasti varjojen ulottu-
van myös nykyhetkeen.

 Hentilä aloittaa kirjansa vuo-
den 1918 tapahtumilla. Hän ar-
vioi sisällissodan lähes 80 000 
punaisen vangin kohtaloita ja 
heitä koskeneita ”oikeudenkäyn-
tejä” seuraamuksineen, vankilei-
rien olosuhteita ja sitä epäselvää 
jälkivaihetta, johon liittyi myös 
kostomurhia, joiden valkoiset 
tekijät valtionhoitaja Svinhuf-
vud vapautti syyllisyydestä syk-
syn 1918 asetuksellaan. Henti-
lä osoittaa, miten voittajien hil-
jalleen rakentama kuva vapaus-
sodasta syventää kansakunnan 

kahtiajakoa 1920- ja 1930-lu-
vuilla. Hän kytkee maamme ke-
hityksen kansainväliseen poliit-
tiseen historiaan ja osoittaa, mi-
ten kansallisuusideologian poh-
jalta Euroopan kansat siirtyvät 
kohti diktatuuria, fasismia, kan-
sallissosialismia ja miten vaaral-
lisen lähellä sen toteutumista ol-
tiin myös Lapuan liikkeen hallit-
semassa Suomessa.

Pelko vasemmiston uudesta 
noususta ja kommunistien pa-
luusta myötävaikutti ja vahvis-
ti ryssävihaa. Sisällissodan hä-
vinneet punaiset leimattiin ”pu-


