Kotia vaaliva vahva nainen
Vanhat sukujuuret, suomalaisuustaistelu, siirtymä kohti suomenkielisyyttä ja kartanonpito kiinnittivät
Svinhufvudit eri kulmista suomalaiseen porvaristoon. He olivat erinomaisen sopiva pariskunta 1920- ja
1930-lukujen konservatiiviseen ja maalaisväestöön nojaavan aatemaailman keulakuviksi. Ellen Svinhufvudin osalta tarvittiin vielä yksi tekijä, joka nosti hänet laajalti hyväksytyksi maan äidiksi. Hänen täytyi istua
suomalaiseen naisihanteeseen.
Sukupuoli, oikea naisellisuus ja oikea miehisyys, oli 1800-luvulta lähtien keskeinen uutta yhteiskuntarakennetta jäsentävä tekijä. Säätyläistön kuten myös muiden yhteiskuntaluokkien tyttöjen ja poikien
kasvatus oli vahvasti sukupuolen mukaan eriytynyt. Miesten ja naisten katsottiin olevan luonteeltaan
erilaisia. Tyttöjen kasvatuksen keskeinen lähtökohta oli kuuliaisuuteen ja nöyryyteen opettaminen. Pojat
taas kasvatettiin perheen pääksi. Heidän piti oppia käyttämään valtaa ja ottamaan vastuuta. Tyttöjen
elämänpiiri oli sisällä – palvelussa, auttamisessa, taloudenpidossa, ympäristön kaunistamisessa, sairaiden hoidossa – asioissa, joita tehtiin muille. Kun tyttöjä ohjattiin epäitsekkääseen palveluun ensisijaisesti
kodin piirissä, poikien velvollisuudeksi annettiin yhteiskunnan rakentaminen kodin ulkopuolella. Miesten
maailma oli muutenkin kodin ulkopuolella – virkatehtävissä, metsästämisessä, miesseurueitten kanssa
ajan viettämisessä. Mies loi kodin aineelliset puitteet, mutta miesten ei kuulunut lainkaan osallistua kodin
piirin asioihin.
Poliittinen tietoisuus ja sivistyneisyys oli myös naiselle toivottava ominaisuus, kunhan nainen vain jätti
yhteiskunnallisen toiminnan miehille. Naisten poliittisiksi teoiksi suotavia oli esimerkiksi kansallispukujen
käyttöön innostaminen, lasten suomenkielisen koulutuksen edistäminen tai sosiaalipoliittisluonteisissa
yhdistyksissä toimiminen. Suomalainen ihannenainen oli myös vahva ja selviytyi yksin, jos esimerkiksi
maanpuolustus tai joku muu yhteiskunnallinen asia vaati hänen miehensä pois auran varresta tai jos yhteiskunnallinen vaaratilanne vaati myös naisten panosta. Esimerkiksi Lotta Svärd -järjestön Valkoinen kirja
kertoi sankaritarinoita naisista, jotka piilottivat Saksaan lähteviä jääkäreitä etappitien varressa tai auttoivat valkoista armeijaa vapaussodassa.
Ellen Svinhufvud täytti lempeyden ja hyväluontoisuuden kriteerit täydellisesti. Hän oli herttainen. Lisäksi
hän osasi pukeutua säädynmukaisen sopivasti. Hän ei ollut liian hieno, mutta ei myöskään liian pelkistetty. Suomessa muotiluomuksissa esiintyvät, liian koristellut naiset nähtiin kauan väärillä asioilla esille
tulevina, ei vakavasti otettavina henkilöinä. Sortovuosien tapa ilmaista mielipide pukeutumisella mustaan
vaikuttaa asuvalintoihin edelleen. Musta ei kerro vain surusta, vaan myös asian vakavuudesta tai mustaan
pukeutuneen naisen vakavasti otettavuudesta.
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Ellen ja P. E. Svinhufvud

Perheen pää, jykevä ja hyväntahtoinen Ukko-Pekka ja hänen lempeä, aina miehelleen lojaali
puolisonsa Ellen. He ovat kuin jokaisen suomalaisen ideaalit isovanhemmat. Koti on täynnä
muistoja menneiltä vuosilta: kipsipysti kiitokseksi isännän palveluksista yhteiskunnalle ja
käsityöt sekä kukat muistuttamassa emännän ahkerista käsistä. Sisustus kertoo säätyläisyydestä, mutta pöydän alta pilkottavat saappaat taas siitä, että kohta on taas aika nousta tilan
töihin. Ellen Svinhufvudin hiukan huolimattomasti kammatut hiukset viestivät samaa. Hän
on pukeutunut silkkimekkoon kesken arkisten askareittansa. Kuvan lähettämiin viesteihin
on helppo uskoa, koska ne ovat ilmiselvästi totta.
Uuden Suomen kuva-arkisto.
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