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Kahvipöytäkeskusteluista radikalismiin. Äideiltä peritty sivistys nuortaistolaisten 

naisten aatteellisuuden taustalla 

Millaiselta näyttää 1970-luvun kiihkeä taistolaisuus ja sivistys sen taustalla, kun sitä 

tutkitaan liikkeessä olleiden taistolaisten naisten ja heidän muistojensa kautta? Monet 

taistolaisuuteen liitetyt myytit, kuten kuva taistolaisuudesta isäkapinana muuttuvat tai 

monimuotoistuvat. Kiihkeän ja jyrkän aatteellisuuden rinnalle nousee maailmanparan-

tamisen taistolaisuus. Sen taustalta löytyi kylmän sodan aikainen henki, joka vaati ot-

tamaan kantaa ja valitsemaan puolensa. Tähän kannusti myös kotikasvatus, josta 

nuortaistolaisten naisten sivistys kumpusi.  

Taistolaisuuteen ajaneiden arvojen välittämisessä tärkeitä väyliä olivat koulutus sekä 

media varsinkin television yleistymisen myötä. Kuitenkin eniten naisten muistoissa ja 

puheessa nousi esiin vuorovaikutuksellinen kotikasvatus. Taistolaisnaisten muistelles-

sa omaa politisoitumistaan ja myöhemmin radikalisoitumistaan korostui keskustele-

van kasvatuksen ja äidin vaikutus sivistyksen välittäjänä. Nyt jo myöhäiskeski-ikäiset 

naiset muistelivat kahvipöytäkeskusteluja äidin kanssa, joissa puhuttiin päivänpolitii-

kasta ja muista mieltä kaihertaneista ajankohtaisista aiheista. Nyt aikuisina nähtiin äi-

din salavaivihkainen vaikutus omaan poliittiseen aktivoitumiseen, vaikka taistolaisuus 

ei välttämättä ollutkaan sitä, mitä äidit tyttäriltään toivoivat ja odottivat. 

Tämä kotikasvatuksen kautta saatu maailmankuva ja sivistys, joka samalla nuoret nai-

set ajoi taistolaisuuteen, säilyi tärkeänä läpi nuoruuden taistolaisaikojan. Nämä samat 

arvot ovat edelleen läsnä heidän elämässään monella tavalla. Näitä arvoja, joille hei-

dän sivistykseksensä rakentui, ovat tasa-arvo, pasifismi, globaali oikeudenmukaisuus 

ja muut vasemmistolaiset arvot, kuten työn arvostus ja työväestön oikeuksien ajami-

nen. Niitä he pääsivät toteuttamaan taistolaisessa liikkeessä tovereiden rinnalla agi-

taatiotyössä ja muussa järjestötoiminnassa. Taistolaisuuden omaa sivistystä pyrittiin 

välittämään myös opintopiireissä ja liikkeen omissa julkaisuissa. 

Taistolaisuuden aatteellisuus innosti ja veti puoleensa alussa, mutta saattoi myös 

muuttua ahdistavaksi. Joissakin tapauksissa se sama taistolaisuuteen ajanut sivistys 

ajoi myös eroon liikkeestä. Taistolaisuus alkoi tuntua jähmettyneeltä ja toistavan niitä 

samoja konservatiivisia arvoja, kuin yhteiskunta, jota oli taistolaisuudessa lähdetty 

muuttamaan. 
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